
KQ3OT9

179/

DATA RECORDER

249.-

LX PANS I ON SVSTEM

lop cartridgel en ten lege cartridge.

Unm (WI)-,liiirlidrtT up cfe Sptvlrum
18k + 120k. +2

Midi Software voor de Atari ST, "Music Studio" f M.-
Midi kjbel voor de Atari ST f 9.95
Midi interface voor Amiga 300 f 1 79.-

Mini Midi interface voor Spectrum 48 1 28
* 2 incl. software f 79.-

I MEGABYTE

APPLE SCRIBE PRINTER

NIEUWE SPECTRUM
SOFTWARE
Garfield 37,so '-! in

..,.,:,:.!:, -1 II 34^50 II:-:.

WM

39,50 i
3*:s!

59,50 . if 19,50

nil

79.50

159.-

VTX.5000
COMPLEET VIDITEL SVSTEEM
VOOR DE SPECTRUM 48k



gilifil Hit

lets later dan dc bcdocling was. valt dil oummn hij II in de
bus. Door de vele administralieve rompslomp op de uitgeverij

dil voorjaar, is de redakiie in lijdnood gekomen, maar voor
de volgende nummers /al dil prohleem niel meer spelcn. Korl

na dil nnmmcr /al de Sl'1-t'lAI versi liijjieii. Abonnees krijgen

deze aulomaliscb loegc/ondcn.

Over abonnees p.esprukcn: sinds we overgeslapl zijn op een

nieiiwe lay-tiul is hel aanlal ahmun-ts |:i:siaaj>. );t'grocid. L>il

hovestigl ons vermiioden, dal er nog vcle dui/cnden cnlhou-

OOste gebrnikers van dc Sinclair Computers in den lande
7.ijn. Tol op hpden waren er /ells ntig gehruifcers, die voor

hel eersl kennis hebben gemaakl racl de Sinclair Gids. 1>al

docl ons vermoeden. dal er nog vcle girisolci-idc jtehruikers

/ijn, die in hun iippie ergens up /older athtcr linn compuler
/.itten en door hun isolcmenl niel of nauwclijks weten wal er

ioal omgaat in Sinclair-land. Als II dc/c gebruiker herkenl
en U kcnl cr toevallig ccn, laat hem dan eens kennis maken
niel de Sinclair Gids. Door raiddel van dc Sinclair Gids
kimnen we deze mcoscn dan bij dc grole familie betrekken.

Nog een Til': Hour allcrlei protectionist ische maatregelen
van vooral de USA. is er een schrijnend lekorl aan DRAM-
chips onlslaan. Velc compulcrfabrikanten It a in pen met lekorten.

Mel gevolg is dal dc DRAM chips .1* mi dull! /ijn geworden,
dan een half jaar geleden. Dil tietvttent dal tie jirij/en van
allcrlei apparaltiur, waarin DRAM chips /ijn verwerkt (incl.

de compuler zell) een stuk duurdcr /ullcn worden. Als je nog
plannen hebl on randapparaluur aan Ic schaflen due hel dan
no, hel kan je veel geld besparen. Amslrad de maker van de
l'LUS-2 en PLUS- i heefl al prijsverhogingen aangekondigd.

De redakiie

SuiiliEiji

Nieuwn
Tasvrord 2 : sleutelen ntet de goede sleutel
Input : vragen van lezers
Random Access Files, een simpel programme .

Patience, een geduldspel met kaacten
Snel en precies rekenen met de ZX81, deel I

Curaiis machinetaal op de Spectrum, deel 7 .

Spanish Connection : i PRINT INK MORADO 1 .

Yatzee, dobbelen met de Spectrum
Sprites in BASIC gebruiken op de QL
Cassette- en boekenservice uitgebreid
Disciple-nieuwsbrief : test van de PLUS-D .

In/Out : gezocht en aangeboden
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DATA-SKIP
UW SINCLAIR-GIDS

Data-Skip Gouda
Oosthaven 58
2801 PE GOUDA
01820-20581

ZX Spectrum Plus-2

"128K 'ZX'SoeZtr'um^

m%$W®
DATACORDER

n-nm-

Personal Computers

^"Vl^T^U^^. Atari ST

i
",

n

c

ILT. Disciple Wonder -Interface

immi Openingstijden

ncfl slcchls /iOO.-



rasiQDKig
recks heel RACK-IT.

VolgeBS him rondsclirij

(i,-, II, , feu sleeige bail
'->• ' -

Masiertrouic ^.e! dal wij ,lir

meieen nodip i inil.n !\\

hrhl-eo onhops /aii.>|h. F.xnlnn

en U.m.il! mi: de in.!. ki

gebracht. en tt.it u'aren niel de

VTX- MODULE
ii. i \ i\ 5000

I
I,. \ I \ '000 ..1. ..I - <.-.:

I PROW i-ooi lifi niodei

Inn werkl de \ 1X5 >k

»]i ilf 1 ^SK 1ll.li limev

he Sinclair gids lieed nog de
band kunnen leegen op een .1.

ill QLs. We hebben ?e alle

ni.i i" gelesl. en de machines

I >ie drle inpi'ei - o oideo oi ei i

ge.isin In i - ...

.1 .; ,,i,i de ktessiekei I iidun

Plus ethij. vooi de ii.i.ii ons
.1 iccep lb* I, i'i >|S van

JMversie - f3S0.- / 7000 Fr

JS ve.i.e : f 399. , 7980 Ft

QI. ruiidei voeding. hsndboek of

software, als reserve-machine

f\99.- I WHO Ft

De nienwste va

Tlyitip Sl,.„k-

prijs i mil de/e iiilbieidiuii

n liel VT.V5OTG modem k.i-l

I- slechl* I IJO.ftO

M. 1 intenifel e. i-.ml 1" .>ki

der i.i i !. we . .-. nog cei

paat (Mivctn PI. Ill's

kleurenploiiers liu em
leriolj met een slandaard

Ceniioiiics-aaiisluiliof'. mei
kabcl. Zn ...... i... i: op
Disciple. Trump Card of

rr>e disk mierfaces
Voor maac /f.9,- ol 1M0 Fr.

een negenlal pemeneids. Vooi

fl."9 kun jc deze uild.igiog

rliel laten liggen. tocll !7

!\..:|.,i. ••<••"

|i \\ \i..,i. i.

Tel: 020-2SS317

ir alle ttkcihe.d
: bel

,[ even 04257-9161. *

ii aad is bcpeiki
'



Onze voorraden zijn in het af-

gelopen jaar wat opgelopen.

Ten einde plaats te maken voor

de nieuwste apparatuur en soft-

ware, houden wij de komende
maanden een grote opruimings-

aktie.

Sommige artikelen verdwijnen
uit ons assortment en zijn

straks niet meer leverbaar.

Zoekt u nog artikelen die elders

niet meer te krijgen zijn, vraag

dan naar onze opruimtngslijst.

Op artikelen uit de opruimingsprijslijst

kan geen garantie of omruilmogelijkheid

woiden geboden. Door het soms iange

verblijf in het magazijn zien sommige
artikelen er niet meer nagelnieuw uit.

Dit heeft normalerwijze geen invloed op
de werking van het artikel.

OPRUIMING

KOMIN COMPUTERSYSTEMEN
Poslb i 1805. 5602 CA Em j, De Greetsnaa: 15A. 5622Verzendin

remboutso)
telefonis

Wljzigingen ^^^^?^^^Sr^=^^B? L 2tt T^M>S\^^r 10.00ei
voorbehouden. ^^^aI»l^B^^i^^EJ T^''Scl^y teleloon 040 456660

VRAAG ONZE GRATIS CATALOGUS
ONZE SHOWROOM IS GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 9.00 TOT 17.00 UUR



[ FS 13 rn^rn?.,

Op bb. : van i to

"OSV DATAB
£*Jfv,

Ltn'Llk

begrepeu He1

. in [!-', I<l van
bedoeld «...ii de

A" .: vrarfgd.

el geiinge

betpen deltken.

i In-' jmhi'i mima

worden inei i -. k r

.

hel woord rODE I

(.rli.". Sl l

dan ook ii

GO TO's

Lge teiiel 1 1 die

en _ in stow] !

moel regel 118 !

erplaatsl worden
Itlssen ile legels 1

Biz. 1". Me alinea van nnik'ten.

Ide renel : 32 moel sijn : 33.

i„ liei kadeilje op bh. 30

infiel hel tekeii $ ten nosilie

nanr re this verschuiven (kolom

33 i.p.v. 32).

i klei ijzigmg in

taai van lasword 2

eel na de STOP-tu
erecbl en hoe ft I'

!:. II R wl ,„

E 6CSBfi.Z18

ii ku linen ook de slalemenls
10 en 11 van regel 25 van het

>sr.imin;i "TftSWOld 2 MERGE'
rvallen, eveuals de zin

"DRUK DP DE ENTER-TOETS"
lil hel menu djj Mt. 28,

\,J, Schoneveld.

il'KITI- UliSICNEiR
oor de Ql. slortd een foul,

i.wdu.ir b!j hel laden van hel

irogramioa de Ion i melding "Oui

t in de program



Hub Duursraa. Fuuihol 21,

3.582 DM Utrecht «.l gro.ii> e
' eehruikeisemep lienininn nu-

Spectrum (I2SK) jwl.riiiWrs.

Opus m

T Dull:

J, W. Noordzij nil Weesu
wangl hnlj. In, be I .,.,..pas
van Tasprint a.in de l)K Ii

,1 ilui >li|k „;,.i meet. Wijzell
i .1. belpcu l-ii u,i

d( -
„.k

B l a de heei Nrwmlsij

I', d.'l hij .i! KOWal
h<M h 1: id f hueetand
beet 1 afgereisd of -gebeld ou

B*

,,l;

emand die
,i. -,.- mini werkend beeft
,,... •. „ ja. hue Graag

redactie !

7irl. l.i.ii op hekend IV Sinclnii Uebiui t-iSCin

evimll. en er een

ke! n it wil wiideo ? Hel l.e.eiUn via de set

noiritoreu .11,- r»|t de M. den Hnll.lmier
a^nevslnteii kuuiieu Niimero deilien S

,,„„ u(.n TV Veendam
tel. 05978-4S474

.Ins Borgbs nil Boechnul (Belgii)
lieefl piolileineii nicl krtnlatil-

dander bij de combiuatie ZX81

ardware (wrllirhl is bet le

erhelpen met een weerst.indje

( een coiidcnsaiori je .')

i.3.ie 'AMX ". dan blijft

pen i-.iiil.ii In j d? mini

OPROEP - OPROEP - (JPROEP

betel onsule redactie) aau
RS232- interface dat op de

I besioan, waar we weien
waar hel nog verkrijgbaar

ii brood ml Borgerhoul

.v^wl-der. en die heeft aeen
LAH MK .i.nisliiilingell meer
leuiand een idee hoe die hiniiei

wil met Olivetti PC

' pH.jk. am
heefl een til aodere
itker d.i.n ml ecu



A. INl.EIIHNG

""::

eoeeie ,% ,-|. een bejiaaii

op papier aldrul

i] .iiiiiii.nl moge

renvoudige eoct
took 1 ..i.Ui. /. H-ertt

1)1 Gl ItKl'IK lh TI-KMI-.N

.ariabelemeieeolaogenaam
let versor.il is duideliifc )

regel 5000 en repel
..." de 3 boofdroutines
et menu tregel WO e

Sulinareboek. die daetvooi
werd gescbreven :Jii .\ geen
sluikicclame nicer, n.v.d.r.).

Bestand* "Zee* BeslaodV
d Besl.md' ol 'Nieun

Besund" (nfbanki I ,k van d(

na.in. .lie u opgeell) en
"Bi i k. .1 li.-toid".



indieii hlijki dat hel hesiand
voile-dig imgevuld is. fcnnl u
verder niels nicer doen en
word!, iiii hel doen van een
passende foulmeldiiig. het

hesiand iveer fceurig gesliilen.

U komi vaii2cll weer in liel

menu terechl en kunl indien
locli Will sclnijven. een niem
hesiand oj'enen.

dal U will ophouden mel
schrijven. Hel hesiand word!
geslolen. en n keerl naar het

Rege! 503U beval een op hel
tvisio ge/ichl ineewikkelde
logische uildmkking. Toch is

ind = 2 :u Ni

el :

Besland = J <iegel 9060).
Is 'gevonden' - 1 dan wordl de
uildn.kking lussen haakjes
celijk .Kin (1*2 OK NOT 0-1)
wal. vereenvoudisd. belekenl :

: OR 1. dtis 2 lis dit Chinees

. de
i J en 5 van d.

.15 door). Hettelide
snlln.il kan ook berei

mien door 2 icgels n

van andere, zg. "eeslri.clnreeidi
BASICS iia.

Op recels 5030 en SO60 staal

GO TO Sltiit Bestand, en
niet GO SUB. nil is moeelijk.
donrdnt de Spectrum bit een
GOSliB-coinmaiKlo onthoudl
waarheen liij lerug moet kcren
bij een RETURN.
Doordal liel prngrammadeel
v.-inai repel 5000 me! een GO
SUB wo.di aaugoroepen iin hel
menu), z.i] de eei slvolgende
RETURN ons lerup naar hel
menu biengen, ongeachl waar
in hel proeramma dat tnmmand
staat. We hadden ook kunnen

maw (In feosl allven n
en eelieueeiiriiimle. I>

KI-TIKN up hel einrJ

Sluii Besiaird brenel

hel besiand nodig. Die wordl

willen zoeken na.it een

er mee 6|

hele best!

willen hn li,

mi. dan wo
id dooi70l'!l

dl hel
p

voorkomt
van dai r*

ie naa
wordl
cord o

het ' -ll'llli'

leii.

"

Na de m kroebl vord B de

"hkideien'

record

'..1
lei

Indier Fiel

:

;:i;

;

1>i-i-.£j-;i.iih

die o..k li

/n.'k,

en

Tl'l'l'l'l'-

tii-itr-
'$ t;"

Oil oudeuleel doel eieenliik

hetzelfde als het vorige.

blijfi

lieiem d™ [ li "i

ENTi
hel pr , dal'ive
Mr>)ij>i

ook w
ge«ij/ ede\"e

wnrdl hel

D. DE SUBROUTINES

Vooral voor degenen onder de
le/.ris die nog niet veiUouwd
zijn mel Speclrum BASIC.
7»llen we de helangiijkMe
niidi-idek-n vnn her piogianiina
van dichterbij hekijken"

FN niti maakl v

todaoig .i. hel hulpbeslanu
kunnen si en. dal de
!rootle >.m bel getal geen
nvloed l.eeii or d, lengle

ckens J..I nodig ..on, hel
iet.il in /.|n decimal worm le

, hrijven). /> dal het liulp

.ummeis eenioudig kunnen

gewooo alle lolgnommers ah
en striog achier elkaac ...

i Op hei emde vau de

leling (I EN cS'T)

le gesielde vouiwaatde \ohluen
elk v

edag. terwi
..i tormaal .'..i de Specli

gebrnikl, vijf bytes "kojl".



tin (I .-inks lie onk oiulei Spot Imui-

galopperende jjelfteugen-inflaiie

vinden wij hel nog steeds

beler oiii zninig me I geheugen
om te springea.

2. Opencn van
eea oieuw bestaml

He) npeneu van eeu nieuw
bestnnd beslaat vnmnl nil hel

nodrg ...ii hel bestand (e kunneu
lierkennen en hel eeheimen te

. Hel kail

oraf e

Ik field op. Die eeeevens
s-vorden uameli.jk door het

programma gevraand. Hoiid de

lengte van (field pins de naain

van" hel field) ko.

it het u

wherm in de w.i.

ichl i

hulp-rie

(Ivrken

\u' ,ili t - jrejeveas bebben

i le torrigeren. Om gedoe
APS SHIFT en zo le

4. De tweede POKE
de Heine letters. Na
veMiging. wordl eeit

standi geopend
>aar ann de II op het

n Je naaml mel
naam a is hel bestand

nrin alle eegeveus
ee;et die het pn.ei.itm

reft. Tol slot wordl

(used' ()).

van hel liosland

/eeaeri. We voiiden
imI.'1,|I.'. .hi hel

iia bij de INPUT oolt

meiken mel welke van

en. Dal doen we dot

Mlbf.

II i, .11!

i a ken

hel handboekji
openen de M

CAT"aloi!i
srhijl '

als (en Kiimloui Access
Beslmiil mel lecolils van 16
lekeii. ];iiiE ('i fi

i

fers + de
naain. Ill lekens lane). 1'yp in

hel UIT.N rominaiuio niet de
drie letter C, A en T. maai
wel lu-t keyword "CAT-

Ei kuuiien maximaal lit) nam.

twee gclallen. s.imeu 65535
nplevcren, wil dal zeggeii >l

ne! de laatste naam op tl

de

Uii belekenl dal wai

Indie

;,f.liiifckeii. Dal knniK

rsl| =

r loaici

zou voleens die formiileriiie

dus s(ai+l worden afgedrukt,

Wai foul is Die foul vniiaen

we op door eraan te verl'inilcn.

de voonvaarde : OR (3=1).

ZX SPECTRUM SOFTWARE
Made in Germany

i Opus

Dist.service
Vnnr Opus : iiKinipiilereu van files, ropy

1IARDCOPY
Screencopy voor Opus of Interface 1

l-'AKTUKA 86
l

; r!kl«rcei-pnicramiiia voor Opus of Hel.i-

(wcikt samen mel voorta&deonUole)

INVENTARISATIE Carlr. of disk

DM 29,01)

DM 69,00

DM 45,00

DM 29,91)

DM 99,011

eedrukt worden. IndieiL de

OR-voorwaarde niet opgaal.

wordl het linker deel van de

uildiukkina afgedrukt: ganl de
' p. dan wordl

.ifae. in ken

OPUS DISCOVERY 720 Kb D

OPUS 2de drive 720 Kb D

Informalie en beslellineen :

Kai Uffenkamp Software & Hardware
OartenslralU: .3, D-["0l 1

= tiger W- Duilsland
Tel :

0940 SUMii? |MU | sprcekl Ntderlauds !)

4 529,00

i 299,00



sclii j ( hodden gelezen. L>am
sluilen we de lus (0=1 10) en
keren we letug : hel ee7

besland stood niel op di<

scliiif. of

hie

be: ..„l .-

Dew routine wordl d

diie hr-ofd- routines eehr

bestand gelezerr badden.
geconigeeid. nuietco w*
bel boofdhestaud sluiten

doel rejtel PI.

I i. ... -i

inhmid vnti hel bttlpbeslr

aangepasl worden. ()P .1.

Dele routine diem loulei on)

In! record dal we opvtagen in

cen ieu Demiger omgevmg te

"•"" ' "•e'- "' door eigen

indien „ loch fields van aieei

dan 'ii tefcens will bebben

niel nm op de regels die deze
routine aamoepen. de GO si B s

weg le halen.

1 i >: . i . i. I besland

Deie routine oneul bet hulp-
besland. leesi de nodtge
informatie en nrp.innc.it hel

pebeugen zodal m.i de gelezeu
id (ormalic gewetkl kan worden

.-...I .Pill

later dan IS jaa

maar een voo.lHr.-M le noem.
Dal lijkt iugewikkeld. maai
hi ' - Ik' niel Allen] /on
hi i . i- .1 iimpele m i Ji<

i> .- bier gebi Qiken, wel eaoi
lang duren Ma een heiiand v

bijvoorbeefd 1000 records te

doorzoeken.

Om eltei .

jl- nplos.sing naar de redactre
Maak hel wel in BASft dl

hedoeling is. dat itrdereen hel

lengle van H i kunnen doon
1. 1. k.ini:. maar dal dtruri

langei dan de naa.de can ee

bestaande vaiiabele oproeken

1 1. Toon record(s)

Deze routine zet net of de
gevondes record (s) op hel
seller m Het recordnurnnie.
balen we urt cS, raei behulp

FN xtrS; Wi . i = • ..

bij^hoeveel rr^3T« bebben

.. lerug De
loonhooBie .an d. DIM' gee ft

. .. ndoidtns (eigenlijk ten

overvloede, warn hat efjfei op
de ecme legel gee ft het aj

aanl of er nop le blnderen

iianecverr (dnui een diuk on de
T of de V).

Ook in deze routine wordl ear

lock- a etd'inik aemaakl. Op "*

regeJ 51-1 an S15 wordl van de
« .arde ran . Ud a fried ok ken

12. lie initialiser in«.

Op tegels <»(I1(I en volgende
worden helaiiriiijkc v.n iak-len
i.'iiuili.ili-.eeul. DooidBI we
enkele vari.iheleri l-i-ii waaide
geven die met ecu regelnimiiiu-
nvoreeukoml. kunnen we de

g van sj kail

irzkhlig 2ijn.

lie siring vrij

i de codes root achtereen-
Eens DHKillT 1. INK 9
nt.nst) en OVER 1.



Wnnneer we ids op lid schi'uii

tvillen benadrukkeu. kunoen we
gewgOD lypen I'RINT sJ

1 CO TO
2 DEF Fl

lx/256))

[ 1S(>)=CIIRS (x-2

CHRS INT (x/256)

102 INPUT "Hax. aant

103 INPUT "Aantal i

vSUld.10): 0]

o-l TO fid
JT -Field -;{a]

113 NEXT a: CO SUB Teken R;

114 POKE 2365R.8; INPUT "Cl

E 7 U/N)-iqR : POKE 23658,0
115 IF qS-"N" THEN CLS : tX

116 OPEN /5;"m";l;<i>$( TO !

") OUT
117 PRINT *S;FN iS(raaxrec)i
118 PRINT ISjFN i$(0>;
119 PRINT I5;FN iS(reclen);
120 PRINT I5;PN i$(fld>;
121 FOR a=l TO lid: PRINT i

122 FOR o-l TO £ld: PRINT I

138 FOR a-2 TO 110: POINT »5ja

INKEY$J5+256*C01)E I.NKEY$J5: NEX

KEY $15: NEXT

T EeVonden-l
n: CLOSE 15; RETURN

146 INPUT AT 0,0;"T7P het

eovondon- I : LET naom-lt

58 FOR b=1 TO Eld:

(J/N) ";q$: P
64 IF qS-"N"
65 RETURN

72 PRINT (0;"lk G^licljf d

73 OPEN f5;"m";l;bS( TO 9

74POIHT J5;2: PRINT /5;FN

75 INPUT ;: RETURN

Sehrijf in Bee



• ,-- ..,,!,:>*Nleuw Bed

Z02 OPEN /5,"n":l|{b$( TO 9)t"H

203 LET maxred=FN jt{INKEY$»5+IH
KEYS/5)
20'. LET used-FN n(IBREYS*5tINKE

205 LET reclsn-FN X<IHKEYS/5UN
KEYSI5): DIB aS(reclBn)
206 LET fld-FN x(IHKEYS/5HHKEY

$15)

r-B THEH CO TO Sluit Bent
5070 CO SUB Schrijf in B

5080 LET uaed-rEcnum: CC

3 SUB Walk (I. •:!:.,

207 DIH s<fld): DIM vS(f Id, 10)

208 FOR a-l TO fid: LET D(a)-F
]t(INKEYSI5+IHTtEY$(5): NEXT a

209 FOR a-l TO fid: INPUT /5;v
(a): NEXT a: CLOSE J5
210 O iS f4;"n

r hB-8'(
WDreclen-
i KETURB

5530 IF NOT Bavonden THEN LET aS
-fS(l): CO TO FouCmeldlne
5540 CO SUB 100'Oud Bestand
5550 GO SUB Welk Record: CLS
5560 IF Recnun-Ieee THEN GO SUB

55 7C

Lk i; :l:i;, : :

;num-leeg THEN IF Naam

3R a-l TO used
[NT I4;s: INPUT f4;aS
F qS-a$( TO Iq) THEN L

257 RETURN

500 REM Toon recotdd
501 PAPER B: BRIGHT fl

502 FOR a-l TO gEvonden
503 LET cacnun^FH x(eS(2*n-l 1

504 PRINT AT l,lj "Record nr. "

505 IF Bevnndan>l THEN PRINT A

l,16;T;ai"a van "; eevonden;"

506POINT f4;recnumi INPUT J4[a
507 FOR b-1 TO fid
508 PRINT TAB 1 i v$< b)

i .

"

;bS(d

r /0:AT 0.0

> LET tS-INKEYS

11): LET bSUi-CHRS
)-CllRS ll LET bS{3)

-CHRS 16i LET n$(4>-CKKS 9: LET

LET a?-"": DIM fSC.,32): UIH kS
(3,10): RESTORE 9190
9020 FOR a-1 TO '.: READ £S(fl): N
EXT a

9030 FOR a=l TO 3: READ k$(n): N

) LET NaswD: LET Jtecnum-O: I.

-aaa-O: LET Covonden-0

: LET Wijzd
160 LET N

fVul In-155: LET Sluit Bcstand-

9080 LET Sehrtjf [n Bestaiid=176i

LET Welko Naam-180: LET Teken R
aan-185: LET Klour Honu-190: LET
Zoek Na.™=250: LET Toon Record=

9O90 LET FoutmeldinB-9500
9100 CLS : PRINT AT 2,14;'

RIJVEN""TAB «;'?.. DATA LKZEN"

'

TAB 8;"3. DATA WIJZICEN"
9120 PRINT -'TAB 8j"0. STOP PROi

RAMHA"
9130 GO SUB Kleuc Kenu
9140 LET IS-iNKEYS: IF I$<"0" 01

1S>"3" TUEN GO TO 9140
9150 IF IS-"0" TIIEN CO TO 9999

SCH

Naamolaeg THEN IF NOT B
THEN LET z$-t$<2): GO SU
ldinB : GO TO 5550 S'^^nrUT'
SUB Toon Record 9210 DATA "Bcl.riiva,,«,"le«n-,"

TO 5550 lj*iB«i"

N - dat:a vljiigen - 9500 RE« F utmBIdin
SUB Wclk Haatand 9505 PRINT *Q;AT 0,0; INVERSE 1

SUB Zoek Bestand
NOT sevonden THEN LET zS

BRIGHT 1[ZS,AT l,0;"Diruk op oe

GO TO FoutmaldinB
SUB 100'Oud Beatand

9510 IF INKEYS-"" THEN CO TO 95

SUB Walk Racord 9525 INPUT ;: RETURN

-o

/.'. ii.il tt-as lit I, Htl prapr.-imiua
i' inti eii gesofistikee^,
in.ur hel i-. redeUik fcM, hel

werkl, en bet zou yoor
iedereen oiel #61 denkwerk -

K-giijpc-lijk in oi'ten /iju. V\V

bopeo tlai cle beginiHUde

j
aai ans wttea of jullie hel

Join If en.™ Ook ;iiitiYiil1ineui)

en Iof correclies zijh ivelkom
Hel schrtjven van een (k'l.uclijk



m® m nm

mmm W. Lageman

lim ".kIiIiii. Slllal nnders de

erVnmel eassctle van de?e
incfaii eids am w» eeli

Delia versie van .III spel,

programraa kan nog sleet

in eeumie SpeHtum HASH"'

diaaien. m.u« dan is lie! 7.0

nigeving verzieken.

lileren. Mel enige

Een probteem is dai bij deze

compiler, array's mnar ^

li,nn:>len inoiu-ii neH'eii. Hal i>

indices sameugenomen naien loi

TS((Indesl-l)*30tIndes:) wareo
de problemen voorbij.

Gecompileerd. blijkl hel pro-

gramme 70 .sue] le werken. daV

gen van kaailen de contiole

vodraf. in plants van achleial

knn worden uileevoertl. llierdoor

kon een utters! gebruiis-
vriemlelijke user- interface

woiden gewaUsMTd,

hier enige tiitleg.

1- Hnu [wee lege cassettes.

ridges, nf disks bij da
hand, lien vnm hel proginmina

en een voor hel lussen-

tiids bevvaien <B van (link l>i.
Ik zal ve.de. alleen uitgnan

ii de cassette- veraie

Anderen dienea LOAD en SAVI

van LOAD 9 1
' IbI «lk« keei

C roleet repel I5G na elke

Bewaar de loader met LINE L80

w.een$ ee.iaamd "parser" op
cassette A.

4- Listing 2 is hel lioold-

I, i'.-.'k up ,a.. l'1( l ' 'l ..mpik-LT

mel de Hisofl Compiler. De
machine -code bewa.en als

"pal.cTTlDE 5:557. 10800
op de cassette A.

5- Ga na of je de Key-In
t'lililv nil Si.i.-laii gitls BT.

5 Iteln. Typ anders listing 3

in, Bewaren op cassette B.

6- I isting I heval de data
voor Uniis. Uraaien mel
Key-Jn, Ucl resnltaal bewaren
op de casselle A, Oil is file

"kdiar"

7- Als je de handjeiding wilt,

dan is bet nu lijd 11m lisling

5 in le typen. C ompilercn en
hewaren'op easselle A als

"pat. 1" CODE 60448.4871,

s knn je

an 768
bytes tang op cassette A
zetten. Ook knn je listing (.

intypen in de Kevin Utility.

L)l- karaklersel nioel "pal.chr"
mni; beiiin. 7f.,S worden.

of wootd worden aaugegeyeu,

Ajs je a! >'ii hele poos geen
spel meei uilaekregen liebl.

iirobccr d:in eens hel spel van
de lioold.edaeleur: PAUL als

locSy number- in le voeren.

|\V,L.)



SB Ij- PATIENCE IS LOADING -

20 LOAD "pat.scr"SCKEEN$
30 PRINT AT ZO.Oj
40 LOAD "pat . CCODE
50 PRINT AT 20, Oj
SO LOAD "k-char"CODE HSR -

70
80 PRINT AT 20,0;

10 PRINT AT 20,0[
20 LOAD "pst.clir-CODE 1
"" "3KE 23607,127

1 i >.l BKH -.1 r i rice siou Bl-IP
11121; KKN <C> 1987

ins"
REM Uitg "" S±n lair Uid„

1)40 REM : LEN S<-3O,rS<-70
1150 REM : INT +v,win,al,ap,B:
pt,bl,b2,b3,b4,b5,optiee,kj[,r.

pxlpyiwl'wzly.dcaaiipipak,?.!;,.
i,vp,vl,nl,np
1160 REM : INT t(),qq,n,p,e
1170 REM r OPEN I

1180 REM
1190

1210 HEM Initial cymbclci
1220 REM

3 DATA "

DATA -

DATA -

360 DATA "F B BH

IJ H

3M MM "H EX M

390 DATA "I HN M
H"

400 DATA "JK EL L
DEM"

410 DATA "L IJ K
CTL"

420 DATA "M H IJ
BGNUK"

430 DATA "M 6 OB

440 DATA "N
C"

F

E E

460 DATA "AN D D

470 DATA "AN e c

480 DATA "BM c c

490 DATA "BM t a

500 DATA "CL B

510 DATA "DEJ A A
D"

53r
cn

A A

Iding

:ii..
,

l!i;:'-, ( ,.'PEEK 23671
U)ER 0: PAPER 0: 1KR 7:
): BRIGHT 0: CLS
1 bS<13): DIM bS(52,2):

1 PRINT INVERSE 1;AT 7,29; PA
2:C1IR$ I57j PAPER o ; chr$ l

r>9

8,29;CKRS 160; PAPER 2;CHB$
i PAPER 0;AT 1 1 ,28;"Aien"[AT
28i"Pnk ": PLOT INVERSE 1;255
: DRAW INVERSE 1;0,56

1830 REM Sp beI hoc I»l

1860 LET dt pal-3
u LET p-k-0

1890 IF win
1900 NEXT e

THEN GO TO

dra

1920

1920 IF vinol THEN FOR
STEP -1: BEEF .l,ii FO

) TO 1 STEP -1: LET T(I

1-7 TO I

E p-Tll.2
Z>-Oi GO

::: komt nie
1930 IF win

R.INT JO*} AT
1940 PRINT
;" ENTER *|

loVtype
INVERSE Oi

INVERSE 1

1950 PAUSE
1960 GO TO

D
1580

1990 REM Te rl] kaanen

)>0 THEN LET c
2100 LET p-t(l
2110 IP p-0 TH
E 1: GO SUB 21

p-1: INVERS

21B0 IF (i-8 AND p-5) OR qq<45
HEN LET qq-«S
2190 PLOT pp.qq: PLOT pp+30,qq

F p>-t(i,l) THEN FOR x-q.;

44 STEP -1: PLOT pp,x: DS
: NE7T XI PUJT ppH.lt: Df

/r.M LET wl IJSR lS((l-l)*30+p,I

2+y)il2B*PEEK (vl+y)

i. THEN LET v=v-*v



2330
2360 INVERSE 1

2350 LET kc«(C0DE c

-157)*8
2360 FOR B-l TO Z7r
2370 IF uS(s,kc>m)>
kx-CT>DK ,i$(s,kc-nnj-

23S0 NEXT a
2390 INVERSE
2 '.00 RETURN

2170 IF Pak+Z«LEN rS AND df THEN

2480 IF pak-0 OR df-l THEN
CO SUB 2560

2490 CO SUB 2780
2500 TF e$(l>-"D" THEN LET df-l:
GO TO 2430
-ilO IF nS<l)="0" TIIEN LET uin=2
RETURN

1'520 GO SUB 3900
2530 GO TO 2130
2540

' AND draal-3;

H
2640
2650 REH -

2660 REM K
2670 REM -

2680
2690 IF pa
"700 LET i I LET t

ET m
r

-"Fonde"" + STI
2720 PRINT I0:AT O.OimS,
2730 IF LEN rS THEN LET dS'-De
'STRS pnk»"e kaart van "+STRS <

EN tS/2)*"-"« PRINT *0;AT 0,32-

POKE 23658,81 PRINT #0;AT 1

' " INVERSE l;"H"i INVER
;CHRS 157;" "; INVERSE 1;"R"

>,,AT

i INVERSE
E tt'8"| INVERSE OjCHKS 159;" "i
INVERSE li-R-j INVERSE 0;CL!RS I

60:" "I INVERSE l("P"i INVERSE
i-ak *r INVERSE li"!)"; INVERSE

Oi npgeuen "J INVERSE l;"N"j INV

2820 LET dS-"l LET q$="": PAUSE
0; LET c$-INKEYS

2830 IP Cg-""" THEN PRINT fO;AT

er "Jb«1i*J"."1 PAUSE 0; CO TO 2

?aeo if w.
80
?B90 LET c

="0" THEN LET cS="D

1 3280

, TO LEN dS)-d$

2920 NEXT El IF tS(2!5, TO LEN d

S)-d.; Tiikh I.]-:t .iS lS(2IS): LET o
1=1: LET np-5; LET ai-8: CO SUB
3150
2930 IF opties-0 THEN CO TO 2780
><>->.r, ]!- ,.|.l !«..-;

I TIIHN UO TO 33<10

2950

IF e-0 THEN GO TO 3000
LET dS-dSID^bSIc)
GO TO 2890

3 REH Test beveegbnarheid

3 IF nS(2)—

7

n THEN GO TO 3

-c: LET c-CODE uS(2)-H1: LET 1.1

-vi: LET b2-vp: LET b3-wl: LET v
i-ai: LET vl-al: LET vp-op: LET
qS-n$: LET e5~d$: LET dS-"*i CO
SUB 3510; LET c-b5: LET r-b4: LE
T vi-bl: LET vp=b2! LET vl-b3: L
ET dS-eJ: LET c-$=v$: IF opC-0 Til

EN CO TO 3220

a+ll LET vp-ap: LET vl-al: LET v

3220 R

- THEN LET dS-"I"



3350 KEH -

3360 REM Berate kaart bekend
3370 REM — -- -

3380
3390 LET qS-=S: LET c-CODE cS(2)

•i LET ni-8: LET np-CODE qS(l)-l
56; GO TO 3720
..:.! I:-:

1420 LET cS-"een open cij": FOR

3440 LET dS=""

3520 FOR r-1 TO 7

3530 LET nS-t$(<r
3540 IF vl-8 OR v

l)-a$(2> THEN IF (

3570
35BO REM -

3590 REM I]

3630 IF opt-i THEN GO TO 3720

0: LET cS-IMKEYS
3GGD IF cS-"ft" THEN LET dS-"7"

3670 LET cc-ci GO SUB 3280: LE

3680 IF LEH d$ THEN GO TO 3450
3690 CO TO 2780

3710 REM -

3720 REH EhTER bIb beveatielog
3730 REM

3750 PRINT I0[AT 1,0, ,AT 1,0:

<

<*.t "*qS>" nBn r ") AND (cSH><
0" AND cS(l)<>"D");cSi" J/N 7"

PAUSE 0: LET pS-INKRY$
3760 PRINT IOjAT 1,0,,; BEEF .

20
3770 IF CODE pS-13 OR P$—J" Ti

N RETURN
l
>s "

3870 CO TO 2780

TO 2

I9« FOR
LET
.- :io i

S((ni-1 .„.np.

:';,:

I.KT
P

|)*«1

t(v

W90 LET *--
ill" IF p k>l THE* dS-

:.!i LET
LET

S-dS+rS
flk-p ak-
B 2660

paR.

IF n H -flll-K j«
GO SUB 2 ISO

ii i : GO SUB 99
1.060 RETURN

) IF ni-B THKK l.KT '

EZER
READ r.$,l

IF bceii«
CLEAR I

esln
".(Ull. TIIKN

•8*0-1

PRINT '"E
BREAK do ts

IF INKEY. <>-j

en7 (]
ppen."

" THEN

IF NS(2)- THEN :

ERA5E "m"j
SAVE *-oi"i

CODE In-,-

VERIFY *"m
CODE

IF nS(2)«':

:n$<3

THEN

5 REM FROC LEES DATA
3 RESTORE 1000"

5 READ n$,bcSln,lenEta

LET -beBin

FOR -loio to 1010+
eMD/8 STEP 10

READ aS
INPUT "
LET pS-STRS (

FOR j-0 TO 7

745 RETURN

HEXENMEESTER | I

3 10 RETURN
)_PR0C PRINTNAAM

: INITSOK

345 RETURN

"3C4Z427E42424200 FN-
"3C42020C3O4O7EO0
•'3C47.021C02423C00
"OB1B28487E08OB00
"7E407COJ.42S23COO
"3C4Z4O7C42423C00 »:

!(,,., ''VIA "3C42423C42423C0O FA"

'fi- DATA "4CD252S25ZS24C0O OR"
ll 11 DATA
1 1 « '4444442828101000

-4242427E42424200
6CFEFEFE7C3B1000
'1O387CFE7C3B10OO B

DATA "I0387CFE54103800

MSI
DATA "3838DGFED6 103800

'000DO00000000000 M>-
DATA

i ?m DATA "oooooooooooooooo
1210 DATA "0000000000000000 UK"



1010 REM (C) Copyright 1987
1020 REM Auteur: W. J .LifiPOfln

1030 REM Uitgever: Sinclair C

1070 REM Compiler

7"; INVERSE 0;- "; INVERS
'i INVERSE 0;"ext"
50*2 POKE 23658,8: PAUSE C

iS»TNFJvY$! BEEP .1.1: 1NPL

5045 IF cS<"l" OR cS>"/" TilF.l! r

TO 5041
5046 LET c-CODE c$~49l LET p-c
5050 RESTORE 7000
5060 IF NOT c THEN CO TO 5150

>•$" THEN GO TO 5

EF.NPKRSOONS

7040 DATA -(C) Copyright 1987"

7050 DATA " auteur:

7090 DATA -Spec

3 DATA "--

) DATA

7180 DATA "schudt en lege je

7190 DATA "?"

7200 DATA "Sp^lreCe!
7ZI0 DATA ""

7220 DATA "Het doel

7260 DATA "rijtjea kaa
uiceeleed,"
7270 DATA -oplopend van 1

73'.0 DATA "

7350 DATA "

7160 DATA " kaarten, k

7S70 DATA " opvolBondo

7080 DATA " andere rij

7530 DATA

n Bovoia- * "

"H h I

7560 DATA n.ar de nieuve pie

7570 DATA ""

7580 DATA " A.ls or een e.ecl

leBe rij verplaa

7660 DATA lunctie. Een Aoo

7710 DATA

7 730 DATA
e 2, de
77*0 DATA

7750 DATA'

7 770 DATA
dat sis •

77S0 DATA
vrij koml

7 790 DATA

78QO DATA

sk hierbij geldc,

id."

7860 DATA ""

7870 DATA "De bedlen

7880 DATA "mogelijk E

t R, H, S"
7890 DATA "en R worde

7900 DATA "kaarten u
7910 DATA "kijkc of 6

7920 DATA "bedoeld b

Alleen dan"
7930 DATA "wordt 6"t

79AD DATA "Aoa cot [It

eld. Ken 10"
7950 DATA "in een T.

D 0. Kies"
7960 DATA "lelf msar.

7980 DATA "Ala een ks

7990 DATA "bestemminE

nnno data "
Ksvraa6d

aart been"
80ID DATA "moat. Geef
ur van de"
8020 DATA "bestemmlns

8010 DATA "
Eeven. dat

HO',0 DATA "gaat."

8060 DATA "De tocCB

8070 DATA "aan, dat j

L het pak"
8080 DATA "vilt doen.
dt gekeken"
8090 DATA "of de bo.
t QitleB£d"
8100 DATA "kan worder

8110 DATA "er gedrai

AIJO DATA "gebeurd, d

8130~DATA "Of 'ENTER 1

8100 DATA ""

8150 DATA "Mec 'D' la

HI 60 DA3A "uilt drfli

(lees dour cip bfa.21)

17



Snel en preci
op tie ZXS1

rekenen
ii © fm

H. van Abbe

Omwille van diverse omslandigheden hebber
we in de vorige nummeis van de gids een

reeks aebruikl, die afweek van di'nene die

de auleui zelf hanleerde. Omdal (fit op de
dnnr voor hem en vooi ons vcmarrend wen
hebben we - niede op veizock van de aulem
besloteii Din \ l n ii 1 ,i.i 11 cijii nil mine ring en
lileling (e gebruiken. Dm deie oveigang
7.0 soepel mogelijk le laten veilopen,
plibliceren we hierbij ceil verlaalsleulel.

"e deleii onderline

dat dee I J

gids ook net se

deel 7 bestaat
j

irdl, Uil de label

... M-*-(t
3

S'lrr&r'"
"""""

^T'dT 181 <1) H, (?)

S
SfaTSTSiT™" Bt dc X81 (J) en !*)

'
2T

,

dT,»r£,
r

f"™' «t'dT
precies retenn.
KB1 (5)

7

el de «B1 (fi)

' S " '"'•' *"-
SUVta"

prcciewel-enen

10
ZKSJ dee I 6 SSl? «bi in»

c °™

11 »«&??? r-r iISI {8)

VOOKAFJE

Retliiicalie Wj il

T gids,

r koJiini rege] 8

Biz. 4-1, linker kulum, resel (<

van onderen :

POINTER moel ;ijn ; PRINTER

s hel I'RiNTen

nel geta lien van
lieits, Daardoor is

ailen mel INPUT
en gekmiipLiceer-

i FACTOR op de i

alls BASIC- 1undies van
reeels 4(1 (/n. ltt nil figmir
6A zijn. in de MC-RTN opge-

HEXT DIVISOR (, DIVISION

In i.T-',4ijkitie mel iieiiui 6C
is in de /JrF.Fii.iniiK; liel

volgeade lewijzigd ; de viei

waaiden die mel de lokatie van
TABLE sameahangen, lijo aan

; nieuwe siluerins aaneepasl,
eider wordl INC D beam mil

lesten of de 'gevaarliike"
len 65537 (-1) is beteikl,

bespreking van regal
110 i inde a ikel.

Hel sleik gereduceerde BASIC-

De RFM-regel'l-eval M7 l.yles.

waarvan 72 voor de eigenlijke

i eke n i on lines up de adressen
4UB_' l/m 40FA. De regels 10,

20 en 30 zijn ook "verlaalbaar"

in MC maar dal bieiigl gcen
lijdwinsi en wel komplikatieB

. N$
lehandhaatd

I: STORE i

ivariabelen;

VIDEND

het STSteefi

FRBUFF ond.

op AD 4046/'
"N". SQR N op iinn.-tu;
de 5UNIT) + 4.5 (REPeal)
bytei van TABLE bevinden
zi'ch aan het eind van de
REM -regel, AD 4144/-IS

resp. 4140/73

- de inelste DIVISION-RTN
word! gebtuikt en boveiidieii

zijn alle "oniiulle" instruc-

lies er nil. /rials vorige

keei geinditeerd

ile bm,-Ji- nrde : de
! C, FORCE-SUB-
s SAVE- CARRY)
n rol als alleen

^ in het gfding 7ijn,



17011'WilM" -ll.N3Mi:-t; of
4:9411.71171 = 6SS2l*6SSSt mel

oi> AD 4(lliU A7/00 in plaals van

3807.

TEST D>SQR N [

M, two,

res

HMlMi blijkra

lie! gebtmkeu v

..mi ae I AI.(V
OR. Deze FPA-RTNS

SEEK N AND TBFR TO MKM-S

tele N staai •>• V'ARS
n |.|.i.ii. die afhaokclij

V

I .., \- U. I. .,! NS

43S2- -381040

40BS--E3
A1339--20FC

t::1

"fii~ ir;i .';;' 7i*;>
'

e.=- SSJJ 3?4B BES5-

ibil -:-i asSe sc6i-
-OS-* J134 ;ooe iseF-

::::.
os;b :f;s *eco aeie-

3a3i iaa: a^r- 3*c3-::l~

^ru-WX4093--EF

iu97---2S/a*
4O57--E5/30 00
.103C--2E/34
.[0yE--CDSR15
43ni--ec>i34Sio
4-0R5--CD3R1S
10R3—ED434640
lilflC--CD.-„li
40flF--EDJo:i-i:;

-:.,: -, .:.

ChLL 158R ^
LO (4043) ,BC *
CH'. :.. 153fi f,
LD C4046I ,BC f
r>-.:_L 15Sfi *,
LD (404fi) ,BC /'

NEXT-DIVISOR SIEUED FOR 8,3,8,1

*«8fl— Ofl
4-0B8--83
40BC--5F
406D--3003

40C0--2B39

-ftif 40C9— 0C

i>i2,4aca 'MC'f-

40CB--SR1640 LD HLj (4B46)
et}*8*54B LD EC, (4043)

43D2--78

40D7--06aa

4-0DR--ED6R
4.0DC--CB11
4-0DE--17
4.0DF--D9
4-0E0--EO3R
40E2--3807
40E4--SOS2
41366—3006
40EB--19

?Wff-JMJ*4.0EB--fi7
40EC--EDS2

<e/tT 40EE--1SE9



no Ue FPaoaiden op de
( \l.( I 1 4TOF STAI K le

STtAOK- values, wotden in

ptiofipe UFO : i in

first-ouf) ver*eiki Men rnovi

dus gi>e<i op de volgordc lellri

hij h.i op dc STK ptaatseu

van dc geialien

teruggeplaaiM eerel

N M*INT(N Mi cii

INTiS M): de ooisi.

kelijke foretasl -.-.I.

Mbl

CODES 08 l/iu 0E eu 11 i

ifit'fli jkeii de 'fmehsl
v;.lue' met de ' last value'.

f«r-»<7M4-0FB--EF

410B--01/C5

ati*>f/ix.

410F--32/SC

116--CDDS15

I- -'-L»6.
4--ci[i.;)

ralg van fig.SC)

lD ML, 1404H) =$ ff

HL.DE it
JR NC.40BB n*7 ~*» v r*

FRCTOR -< = INT (N/100)
3=N-100*H

R5T £3;FPft;
37 48

N-NOD-M:R,H
DUPL:H,H
STK 1ES<l<t 74 24
SUBTRCT/(07
JP-TRUE .

.

XCHVHEtt:R
STK-10/5UBT
(07/NOT
JP-TRUE . AD V/M
5TK-0/XCH
END-CflLC

CALL 150B peivr #
RST 28;FPfl:

END-CflLC
CALL 15DB "" '/'RST 28;FPfl:

iSET-MEH/END
M/t/r N/R

N/D = N + PRINT D* + U=27 ! JP

4125-

4 1SM-
412B-
41SD-
4.133-

-42
-4B
-cc-iois
-EF
-SD/E5

-02/34

LD
LD

RST

gig JC**e£**
1520 STXSc
£3;FPR;
DUPLiCD/N
XCH/DKJ/HEM AA.*
DELETE/END T&.Ji

ai35-
4137-

-CDDB15 CALL
LD
RST

1SCB Pf/z/r-F/'
fl,17 "*"
10

4133- -EF RST 231FPA:

£--00 DF JP-TRUE -

,

0--S4 END-CRLC
1--C33-340 JP 40u3

4159--0604 0603 1

--0604 0204 ( i 0E0A- 04i
*/fi= Thtit- e«a

ivaanie en .1 in de li.iMf nn Ook PRINT- FP en FP-TO-BC "veilaakl" van de 5 bvlc If,

bepaten dus (especlievelijk f- "veilnuibeii" de 'lasl value' uptti'iij.'iaen in MI:M-5, in 4

1, f/l en f"l. Zoalsai
gezegd veidwijnen [ en 1 van

van de STK. bytes lies mei 65536 ais

modulus M.
de STK, die iiu net resullaal "" \r, COBE -'0. StE-UATA,
bevat. volneu 2 kil S Inles, alhanke- De betekende poottieden worden

lijk van liel getal dat op de eeSTORRd op de reeds genoemd
"n Wil men eea waarde die "ver- STK moel worden geplaaist; lokalies.

bniikf word! img earn kunoeu
gehruiken. dan moel die Waarde
cerst worden geDUI'liceerd (ZD) "leixletncnl" alueleid van de PRINT FINAL FACTOR routine

nf worden opgeslagen in eea FF-represealalie van '1

van de 6 MEM-lokattes. Mel lielielTende getal. De lo.ii.ulvs ..mi 11 en B d}n
dal lantste moeten we voor- nop ecus vermeld, waarden die

zicliiig lijn, daar die verkregen woiden met M loo al

t-P-selieueeiiplaalsen noli dour
hepa.ilde CALCULATOR-

FP-TO-32 BITS HEX; SQR N modulus. STK 100 is 30 J7 JH.

siiliioiiliiK'S worden ael'iuikl Na duplicate word! II vermin

-

MBI-i is liel "veiliest" te Eerst wittdt INT SQR N derd met 1E6 en wordl gelesl

Bebruiken berekend en dan WOrdl N of liel resultaal <0 is. Indie

n



, koiidilie II- 1E(> dus
lid, springl de RTN LS be*
dec veider naar label ..

Ires-lllF sn Iweimliul bel

^itlllEI

(CODE A4). v

, R met HI L-n

esoltaat NOT

AU de tweede test oak fake'
ojilevert. word! met CODE
AO op de STK gebracht,
R on worden verwisseld eu v

verlaten de FPA-routine

LAST FACTOR. Daain.i w.nd,
achtereeavolgens II, en R
gePRINT.

W s naasl de PRINT

-

Staan de knnditjes

n gePKINT wordl.

N/D=N + PRINT D*

lebbei

\I1-M "

, bepaleo NI) (05

DIVISION), slaan N=N7D
op in MEM -5, veiwijdeieii d;il

resuliaal van de STK en homlen
D over als 'last value'.

Vervolgens word! D- gePRINT.

Daarna volet weer een FPA-
RTN. waar'in de "nieuwe' N
uit MEM-5 wordl gehaald,

2 op de STK word! g«el en

getest wordl of N=2 is. Zo ja.

dan FRINTen we die waarde -

sprang naar label .. - iva.irmee

he I
mi'fiianmia eindigl. Zo nee,

dan volgt JP FP-TQ-HEX en

wordl E«ochl naar een
eventuele volgeiide FACTOR.

(wordl vervoigd]

8190 DATA "OpBcven ksn

8Z00DATA "prograama la zo

DATA "apalen Bi>e£ >
rER d£ 0"

DATA » ee™lBa door an

3410

DATA "let
n bij"
DATA "hot

ehilie de opelen

n net de

84 4<] DATA -je 1

DATA "g"

even mee v

WO
REH Einde eompil
REM : CLOSE /

tU

CORAL BASIC

INTERPRETER

ZX81 (16K)

ELSE UHTlL/UHtl.E



Hichlnetii i nn y{§
;
g^§S?S;

#lf CH flF -fr 1* HibA 3 p Is L II HI i m |SSEf?ftJK '5A
i

M. Hellema
• « (hottatfde all xok *») ™taL_o •

In deze les ga ik de stanel- LET (SP)=L 15 dus 255-A, NEG «sk< hel oclal •

wijzer (slaekpointer = 51'- • 1-=255, 2->Z54. Oil is dus «6-A.
register) heliandelen. Do

is een niterniale handige mantel LEI (SP)=E
.,H .in ?',: in A «,i™rrt. en het -

om even wat gegevens op te

slam Het best is liem le

veieelijken met een slapel

horden. die nan het plafond Om ze weer in de juiste volg-
hangl. en waar je iedere keet oide er af te krijgeii uiuet je
van onder af aan een bord hij

aaulianet of weghaalt. Stel we POP BC
- iTlu l.'iyi""''*, cm uctSl *»T ,ijS

"

gebruiken nlle reeisters en we
willeu bijvciofl.eeld hel HL
register even opslaan. We kun-

* vorden. HEG is dus CPL gcvolgd '

nen dal doen door middel van Dan gebeuit er dit :

LD (dummyj.IIL. Later kunnen
we hem dan weer ophalen met
behulp van LD HL.(duiumy).
Er is echler ook een andere
nianier voor : de instruct ies

PUSH en POP.
LET E^wl

1

PS1N1 POP HL

Mel PUSH RR drukken we het PHPI LD A.(HL)

reaislerpaar RR onderaan onder
de" slapel boidcn. Mel POP RR

Ei kleeft echler een bezwaai
PUSH III. zetten we HI. even aan hel gebmik van de slapel.

on de slack en met POP ML Hei CALL..,RET -mechanisme
halen we HL weer van de stack. werkt op dezellde nianier. Slel

Zo kun je ook AF. DE. BC.
IX en IY op stack zetten maar
SP en 1R dus niel. evenniin
AF*, DE* etc. In de routine PRINT gebeurl

•com ... hel meest iuteressante. Eeisl
Een extra ding dat we knnnen wordl HL van slack eehaaid.
observeren na een PUSH ML Maar HL stond helemaal niel
is dat SP 2 lager is geworden. De proeramcoiLiiler PC is eerst op slack, dus wordt hel
Dit komt omdal SP eigenlijk de #CnnO."Dan word! de CALL lerugkeeradres van de stack
eorsle vrije plek onderaan instructie gelelen en wordl Eehaaid. Ilil is precies waar
onze stapel harden aanwijs't. het terugkeer adres. #C00_*., DEFM Staat. Dan word! do
Als bijvoorbeeld SP=#HJO&, op de slack gezel, Dan wordl inhoud van dal adres upge-
dan hegint do slapel op #FG01
en op die plek en daarboven

de PC op #G01O eezet en haald. De eersle keer is dat
wordl de subroutine op #< D10 de letter "D". Die wordl

slaan dan onze registers. Het uilgevoerd, Later komt PC een afgedrukl, net als alle daarop
is eenvotidig na le gaan dat RF.Tiiistructie leeeu. Dan voieeiule letters. lolU.il er

alles wat er in een bepaalde wordt er een adres van stack een byte wordl gevondcn met
volgoide op komt. er in de gehaakl. in oils eeval //Clllll, waarde 0.

en wordl PC gelijk aan dat

moet komen. adres. Zo gaal PC nadien Dan wordt naar TERUG
verder tiei #CQDi.'Das je moet

Dus: uitersl pood oplellen wal je adr< i DEFBO staal Jus
doel. Beschouw eens hel tt.nJl hi| 1 opgcboogd. Nu
volgende piogramma. hebben we hei meuwe lerugkee,

PUSH BC ORG 60000 de lacl ratw met PUSH HL
doen .

i M- 1 tn FERUG
doel het volgende :

CALL *1«)1 h i ... . near do
CALL PRINT llll van h. i boofddcel van



hcl prngramma. BovensUaiuk:
techniek ivordt meestal voot

kleinere boeveelbeden data

gebruikt. Grotere hoeveelliede.

zal daar verder gaan.

omdat we dil adres n

keiinen, welen we oo
bel prop iiiiiu veide

dc Sped,
in bel reset

Opgave

Bedenk I Is om ML e

Om bet bovenslaande It beweik-
steMigen bestaal nek de in-

structs EX 1>E,HL . Helaas

andere registers le wisselen.

Lei er op dal EX HL.DE door
GFNS.i nicl u'ut'dl fioedgekeurd.

In de tweede les beb ik verleld

De alternntieve registers HL'.
BC en DC kim je uihvisselen

me! de gewone registers dooi

middel van de instructie EXX.

d.it III IK .HI de plaatsen

innemea van HL'.BCDE' en
vice versa. Het is echiei niel

moeetijk om EXX JIL.IIL' le

doen. EXX verwisseli namelijk
HL.BC en DE mel hun
ahernalieven. Nog iels om op

vinden welke registers je

Nil is DE' eelijk aan en DE
aan #0012. Zo kiin je ook AF
even mel Af vei wisseleii iluot

EX AF.AF'
PUSH AF
EX AF.AF'

LET OP!
AU je wear in BASIC
lemgkeert moel bel IV-
n-cislei #5('.1A zijn en I

IlL'-register #2758.

It Ih- nog e

Mel EX ("SPl.HL v

SF=#FFO0 on
HL=#1234 en
'.'IIUII »M) #UU #20 #

geeft na EX (SP).HL :

#FFO0 #3"! #12 #30 #
SP=#FF00 en
HL=#4MKI

/-mils de 11.1 NZ iirslrutlie een
siii'lk-ri- kurtere vorm is van
!>ll< li gevoigd dnnr JR NZ.
zo is de LDI instructie een

Opgave

Bedenk evil programma om e

geheugenblol: van 1000 bytes
van 40000 naar 50000 le

verplaatsen m.b.v. I.11IR en
eenzelfde programma m.b.v.

LDDR.

k een programma cm bel

/m een bepaald karakter

een BASIC programma

Uplossing Isle vraag

nl" een eelijksnuHii! ptnnraiiuiia

mel LDDB

J.i'r^iaium;. .«.k /n„,ln I MMJ
of iets dergefijks oplossen.

Oplossing 2c vraag

ID HL.«XXX>

(lees door op I.I/.27)



i pooit 2.15 Invert

i,k- ass op (i-u

De huidige marktpdjs
hives Plus In Span je is

niel bekeild.

Plus aan le ichaffen (of he!

noes! natuurlijk ziju vanwege
de hoge esctnnviteit...).

Spanish Connection II j

SiiKli.ii (jids (jiili-aueusms

1987) schreven we. daf er in

ESm/ilie dooi verschillcnde

firma's clouen (illegale ko-

pieen) van Sinclair- computers
gemaakt worden. Voleeus he I

Spaause Mad Microhcbby
hoeven we echler lielcniii.il niel

Spectrum f* Het helreft hier

S.A., de Spaanse disliibulein

van Sinclair. Als nu iemand
denki : "Die naam neb ik meet
gelionrd!". dan kan dal kloppiii

[nvt'slmuica is lie! bediijf

mdei l!

" Plus
..dlliln op e

/i
I

ii

elide iiiomt'iil dal de elektro-

lenstraal beginl hel l.v.-

.eeld le lekenen, maar iels

aler. Voor de meeste gebrui-

kers zullen deze wijziginaen

geen meikbare gevolgen hebben.

Anders is dal wellicht niel de

inderingen die in liel HUM
aangebracbt: behalve dal

de foulmeldingen eu de bood-
sdiappen die verband houden
met het gebruit van cassettes

("Start tape...", etc.) in Lie!

lineal wal routines op eeu

andei adies lerechl gekomen.
Program ma's die deze routines

'rcct aanroepen (en niel via

gedocumeiileerde entry-

inls. zoals lie! hoott).

Men dus niet naai belioren

gewijzigd dal ze".]"

nder

"g<MV,

kleins

aautal toelsen staan Spa;

lekslen In plaats van Engelse

(PARAR i.p.v. BREAK. AZUL
i.p.v. BLUE! en er is een

joystick -interlace ingebouwd.

Ook inwendig is er ecu en

ander veranderd. Zo is het

binnenwerk geheel opnieuw
outworpen en is de kloksnel-

heid van de Inves Plus lets

hoger dan die van gewone
Spei-uuins (.'.M MHz i.p.v.

3.50 MHz). Ook vinden de

24

l IKCiEb en .ICFFh: dil

gebied Is in het ROM van
Cl'MiHK' Spi'Cl I UlllS "lUlCl'I'lUlkf

(er slaat de waarde FFh)

Tcnsliille zijn ui nog enkele
klelne verst: in lien in bel
gt-lirnik van de l/O-poorten.

He! legelijkertijd 'eeluid

bit 4 (nlic uitgangl van poor!
1>-I duel het jieliiid spmirloiis

gaat rel). 1 t 5 '

arlikel ineldt met alleeu.

men loch op 19200 band kar

>en door middel van :

23391.4: POKE 23392.0

FORMAT"p';19ffl» gaat

iiei), maar geeft ook Ben

al PO'KEs die betreleking

hebbcn op he! "weglillcren"

conliolecodes e.d.

1) Mel de commando's

POKE 23349.194; POKE 23350.8

ring

in de
WIDTH |

lueedlei ,

HVldl .11,

CR/LF-c

les zonder enige ti

erstuurd. op de wai
viifvuiv.-ii iibelen

atie verstnnrd.

1 POKE 23350,

B

aar nu wordl wel op WIDTH
i COt eelet en als de maxi-
ali regclbreedle is bereikl.

ordl eeu CR/LF gegeven.



BETQSQQ do

105 REM 1HIT TRIPLE YATHZEE
110
115 POKE 23658,8: POKE 23693,7
BORDER 0: CLS : DID eS(lS)
117 PRINT "triple yethzae E.J.

Zwtrt 1 1985"

1ZO PRINT '"Hoeveel spelera? (

INT a$: LET opelers-VAL i

150 PRINT -"Naam g

1 PRINT PAPER 6

360 PRINT AT n*2

R ?i BRIGHT l;nS<
370 NEXT n

GO SUB 800: NEXT b
GO SUB 900

9 RETURH

Z REM EINDE SFEL

6 FOR n-1 TO Bpelers

9 PRINT AT 1,0; INVERSE 1;NS(

1 FOR o-l TO 13

628 PRIST A

ncen rl] -;=

"bonus rij "1

!N LET t(n)-c

R1HT PAPER 3il00;

liteindetijke resulfaai van
Ike beort, in ten van de
ubrieken onderbreng) (drie

gelijke. straat, kansenz.)-
Wie lid meesle punien lieeft,

' '. Zo siropel. Veel pfezier.

654 CLS
656 PRINT PAPER *

T Li"TOTALEN

664 PRINT AT 20, Oi"Ho

670 PRINT a$
699 RETURN

710 REM INIT BEU

799 RETURM

830 CO SUB 1000
840 FOR c-1 TO 3

850 GO SUB 1100;
860 GO SUB 1ZO0

NEXT

) REM EINDE BEURT



3 GO SUB 1400: GO TO 1130

9 RETURN
a

3 HEM RINSE SPELER

5 CO SOB 7700
3 IP invoer THEN GO TO L2'.5

GO SUB 1900; GO TO 1230
5 PRINT /1;AT 0,Oi"
PRINT AT keuze«6»l*(keuie>

•n+13; FLASH lj-0" AND s(b,n
ie,2)<10;8(b,m,keuie,2)
5 PAUSE ll PAUSE 100

9 RETURN

1330 FOR n-1 TO 5

) THEN LET d(n)

6-CANCEL ENTER-WERFEN";

i INVOER KEUZF.

I9Z0 IF (,i$<"l" OR ,1$>"6") AND i

HD aS«"K" AND aS«"C" AND aS«'

H GO SUB 2200
" THEN GO SUB 2300
THEN CO SUB 2600

H KEUZE I T/H 6

5 FOR n-l TO 5

) IF d(n)-keuze THEN LET s

5Uze,2)-s(b,i»,keuKe,2)td(n

^ KEUZE TRIPLE

5 IF invalid THEN GO SUB 7SOO
3 TO 2199
I LET invalid-1

2220 GO SUB 7600 2615 LET keuze-12
N GO SUB 7800 2620 GO SUB 7600

: GO TO 2299 2625 IF invalid T
2230 LET invalid-1
2235 FOR n-l TO 2 2630 LET invalid-

AND d(n)-d<n 2635 IF d(l)-d<2)
*2) AND d{n)-d(n*3
alid-0: LET n-2

THEN LET inv AND d{i)-d(3> AND
LET invalid-0

2215 NEXT n

2250 LET sccrc-O
THEN FOR n-l 26'.5 IF extravath

TO 5: LET score-s
T n

oretd(n): HEX
01, ni BEEP .01,n-

use, 7.1*score* 2650 IF NOT extra;
2270 LET a (b,«.,kau p.D'l (b,m,keuae, 2)-50—

2315 LET kauu-9

3 2399

2335 IF d(l)-d(2) AND d(l)-d(3)
AND dC)-d(5) OR d(I]-d(2) AND d

(3)-d{S) AND d(3)-d(5> THEN LET
invalid-0
2345 LET s(b,m,keuic,2)-25-25*in
valid

2355 LET invoer-1
2399 RETURN
MM

-1 AND d(2)-d(M
-3 OR d{l)-d(2)-
I AND d{l)-d(5}-
AND d(l)-d(3)-2
THEN LET invali

CUZE CROTE S

•uza-11
2520 C

2525 IF invalid THEN CO S

. GO TO 2599
2530 LET invalid-1
2535 IF d(l)-d{2)-l AND d

25A5 LET t[b,ni,k™s,Z)
valid

v.y.r, tv.w.Y. vatiizek

> REM KEUZE CHANCE



2715 LET k«-uzc-13

2720 CO SUB 7600
3725 IF invalid THEN CO SUB 7800
: CO TO 2799
2730 FOR n-1 TO 5
2735 LET o(b,m,kBuze.2)-fl(b,B,ke

7110 REM GET AS

7130 LET AS-1MKEVS
7135 LET hulp=RND
71*0 IF AS-" THEN GO TO 7130
7199 RETURN
7200
7210

7330 READ e$: PRINT AT N,0; INK
5;"7"; INK 6;sS: INK 5i"i I

I I

-.,"
PKIHT

"111' '—'/*"

7445 IF 8(b,D,nt6,n TIIKN THTNT

= lO; B (b,ffl,,v.6,2)

3 NEXT m: NEXT o
i RETURN

7540 IF d(n)-4 THEH PRINT AT 0,4
'"

O"0n°"
iAT

''
n*''

: "
"
{AT 2 -""- Spanish Connection

7545 IF d(n)-5 THEN PRINT AT 0.4
*n;-0 0";AT L,n*4(" "iAT 2,4*n (vervolg)

7550 IF d(n)=6 THEN PRINT AT 0,4
*n;"0 0";AT l,o*4["0 0";AT 2,n*4

3) POKE 23349.3* : POKE 23350.8

7560 PAPER 0: BRIGHT zorgen ervoof dal de codes van
tokens en grafische symbolen
worden veisluurd. maal codes
klcincr dan 32 <

= spalie) woi -

7610 REM SCREEN KEUZK
7620

den weggefilterd; op WIDTH
en COL wotdt gdel.

7640 IF NOT »(b,l,keu!te,l) THEH 4) POKE 23549.1T : POKE 231W.8

LET b-1: GO TO 7699
7650 IF NOT 3{b,2,keule,l> THEN

7660 IF NOT a(b,3,keuIB,l) THEN grafisdte symbolen worden
LET m-3: CO TO 7699 vervnngen door vrnaglekens.

7665 IF keuze-12 THEH IF »{b,l,l

lie.slellen de itandaardin-
99 steJling die we krijeen na lie!

7670 LET invalld-1
7699 RETURN coniiolecodes worden weggefil-
7700
7710 REM SORTEREN nOBBELSTENEK (vooral bniikbaar voor het

7730 FOR n-l TO 4
maken van een LLISTing).

7740 FOR m-5 TO nt 1 STEP -1 Voor bel ONTVANGEN van
7750 IF d(n)>dlm) THEN LET hulp- tekens via de RS232 gnal dit

verha.il niel op; welichl heeft

een van onze iezors hiervoor
een opEossing gevondcn?

IMF.)

d(n); LET d(n)=d(m): LET d(m)-hu

NMOGELIJK"
MACHINETAAL

7810 LET lnvalid-1 ZX SPECTRUM

7860 PRINT lljAT 0,0[" (vervolg)

7899 RETURN

7910 RFM VERH1JDEREN KELDING Ook biei win alterlei andeie

7920 mogeSjfchafe..

"iAT 1,22; Oplossing Je vraag

7999 RETURn" LI! DE.(236JS> :23635^ROS

LD HL.<2.»Z7) -23627=V«R5

9010 REH SCHERMDATA

9040 DATA "T:triple","C:carre","
F:£ull house", "K:klelne straat".
"G: Broto B CrBat","Y:y3thiBe',"X; U> BC.O

9999 POKE 23750,7: ERASE "M" : li"
HE!

TRIPLE"; SAVE *«M" ; 1
; "TBIPLE" LI

NE 10: VERIFY *"M" i 1
; "TRIPLE" (Wmdl veiVolgdl

(M.ll-I



QL : sprites in BASIC
net de SPRITE-TODLKIT

Mel de Sprite loolkn kum ><

Dt'MKlifl 'i(ii I'rm.i.ikl {lit

Sajiei i> ^SI< progi ui

I itie toolkii voegi

nameli}k maai lieisi 12 nieuwe

BASIC .lie ,illerii.i.il heliekiiiu

bebben op hei gehiiuk rag
sprites in BASIC IV meeste
commandos die de ipme

lei typen van dc UATA-.eael
srloopl o.ik Ihl'I (oali bij lie

I. l.OADBANK devitenaam

Uadl een bank, eemaakt mel
spriif designer, in bel gebe.11

gen, De broil kali ilk be^aand
device zijn. bv. flp of mdv.

2. PUTSPRITE x,y,n,c

gelallen nit die verzameliue.

Als c de waarde 1 bevat. sua
de animeer-functie aan. Dil

houdl bel volgende in : bel is

niel mogelijk om ecu iptStt

e ruining. Om dUj

ordl de sprite onder de a I

up lie! sclierm slannde leks! ol

graf&che afbeetdine setekeiid.
- ! ei wel op dal de sprite

kel daar word* afgebeeld.
nt bii sclierm zwari is. 1 let

W. Dijkgraaf

re,. pijllje van links oaai

reclm If veiMhniivn. m.wi u

Me, pijhie< roaleu die len

V/j «'\*"iVi;"'. ".V
X'.",-.

'

'.'

i.- , lijkheden on deie
piji ie Inien bewegeo

i . ,. ,,. KjR NEXT-lu-.
knmieu make" .lie steeds ln-i

sprite uaramei vwhoetgi en >

de nil l.iii beueaen Ifierbij

kmni il« -i- ...,....., -.. .1

[0 jr-*0:y-0: FOR n^O TO 1:

PIJTSPRITR x,y,n,0:
rUh BUD FOR n:
GOTO 10

De Iweede inugeliikbeid is itel

kortei en is in reel ineer

gevallen te gebculkeu, Als u

ids ftuiclie 1 iieemt (bil 1

,i,in). stital de rUTSPRITE-
funclie in de niiimeei -mode.
Ilierbij kijki de computer

arvorens lets op net scherm Ie

zetteu. De x-coSidinsnl aeelt

aan in welke pixel de sprite

mnet woiden geprinl : de

compute! tell bij bel sprite

-

oumraei een eet.il lussen (1 en 3

Dp, genial pieties de goede
piil word! geprint. Dit klinki

;i lie in,'ml vrij inge wikkeld.

U-mak5L
d

;

Pr0efan"na d"idd^k

10 FOR A=0 TO 200:
PUT A.0,0,1:
END FOR A

Dil programnia duel p.ecies
he-cell Je ah hei v,-, ncc . maai
is veel snellet en korler.

Als n ais lunelie "4" neenit.

sop.

"unrtie "6" (C=6) geefl liel

egeiieeslehle elieel. n:iinelijk

1,11 de sprite nil river alles

leen word I geprinl. Waai tie

iprite /wad is, hlijll bel

cheini eelnei nngcwijzigd.

Door de gewenste (unrlie-

iiimmers bij elknar op ie

ellen. kunl u meerdere
unctics tegelijk gebruiken.

5. 1NVSPRII

6. CI.KSPK1TH ii

MIXSPRITBS nl 1n2,D.l

dus bepaalde sprites mel
elkoai uiengen en op daarvgi
besKindt plaalsen zellen.

K. SimWHANK

28



Nel ah liij de sprite desiaiic

tie sprue toolkit at load, i

gerwuikeo die all nparte

LOADER



CMI ;;

:

::. ft; "ft El

'

gami SI Bill

drive uerkl Geelt 64 karakters per
regel. ook op het schero Tal von

Speclrum lol dc mogel i jktieden:

V£i\ci* t'

D

«ri,r (^mt^r*^" BOEKEN OL

wec^K
t

»l*lBfl^n«^
ed

Hi
C''" Mn '

« Jvsttz-zmsz

UERZflHEL

CASSETTES nu:ll 15.00/500 Bf

Sinclair 01. nu:fl . 15.00/300 BF

II. 12,50 /250 BF.

Is feitelijk lasward-3 voor He
Speclrun 126*. Net alle nmcrnrhap-

rteerd Baton, met ats e.lra de

Prijs: cassette EiideU.,, / 69.00

Belgische Leztra 1380 BF

TAEUORD «2

+2,'

128, moor raj aonocposl aar, de

Programma uurdt ueleverd op 3-

FT i js; (Engcls) 3" Disk .../ 8°, 00
Belgisclie Lexers 1780 BF

Gids 1+2. Ml sper.btaster/
Bre.en/T.iet.ekosicn/Opus E

'

SG-02 act de otgemene pregrH..'.

Darts/SchBOtson/Laalsle 16/

tBK-Lu»Uitar/14K-.luxel i»t,

SO-05 net educaMce prog, a,,,.,,,, ,

klokl/kLoka/veHceer/kU*-

SINCLAIB G1DS nu 5*6 ItEli

UtiliW/ShoollnMn Cods/
Beta-Basis (irogs./SB-solila i-

re/Haster Mle128/1asword 128

linm-CTMtw,*a-(iar»ktori

SG-06 Kl progromma's ui Sinclair
Glds 10-11. Net: Hetonw,!,

SPECIALS

"

1IGAT0R. 5 Utilities vow:

• Mannee; U. 10. 00/200 bf

-04 Mi5olt DEVPAC 4. CMiBtte
Inav (.8/128/128*2

uoor U.59.O0/118UBF

> Attonnee: 1 l .85.O0/17D0BF

uoor ll.°5,O0/19O0Bf

> Mxmnee: It ,85,O0/l?O0BF

. Atmnnee fl .So]oO/16DDBF

> Abonnee H .85 00/1'OQBF

Abonnees' , 12,50/250 BF



:: ::

n Tasword 2 to Bebruiken.
Pr.jST (Er>gels) Cassette..../ 45.00

F>rijs: (Engels) e»n«tta....^ *5]fX

eistlSIB
I p I ce

DISCIPLE
SOFTWARE

OPUS

SOFTWARE

EVPAC4.1: 3.5- [W lr, C ks/DS>

*

vp»c4' s's-Mtii ; 7?oo

Belqiscbe LeMri 15S0 BF

BHoiscbe Abannees 1400 BF

SCAL 1.7: 3.5" Disk.... / 125.00

ASML 1.7: 3.5- (80 Ti-i Is/DS)

/ 125,00
/ 115.00

ZTOQ BF

Igischo Abonnees 2300 BF

5" Disk (fngeli) / 79.00

sword 3

Igische Lilera... .„ ... 15H0 Bf

10 rollen Ind. nurto II 30,00

OL SPECIALS

„,OT,r"
h

v / 55,00 JOor
eicrs 110(1 Bf , Abonnce:

I. 1i5. 00/2100 BF

i.379.oo//seo Bf

1.349.0O/69BO BF

I.315.0O/63OO Bf

ner bcsti-U int) It. 2, SO ol 50 GF

Bcstellcn door overtaking (ol be-

000-1 502677-34 tnv. Sinclair Gids.

Bolalon Ui| OMva-gst Van ook, »aarZX-81 SPECIALS

7S-01 SSAVE L

voor ZK81 16/64*. rtacbir.c-r.otle.

fl.2o!oO/400 Bf tontines; ft-1 ! 00/200
;:

~«"°«^?-
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dISCFPLE

NIEUWSBRIEF

IX* Disciple Nieuwsbriel mae
zicb in een steeds loenemende
l.el. ngstelline verheugen. Dal
i 1 Ci- ons een groot eenoegen.

dat belekent dal er DOg
Stee ds mensen zijn die Imn
S[H-

Disciple Interface en eeii

ol 1 vee drives een krachlig

SVSt em bplevert.

lllll ddels is Nieuwsbrief n" ?

',u'd rweg. Niemv is dal de

dm HIl; Bin,'' imk iiee

/ien ilai de;e modern!
meer inoeelijkheden I

•elite.

IX veikujehaailieid van de
Disciple Nieuwsbrief is ook
weei veigrool. De Disciple
Nieuwsbriel is. «ul, hekeml
mae wordeii eeiondersleld. pet

[os.1 verkrijebaar 1'ij de redakt
en nil 00k Efl de whikels van
Data-Skip (Hindu en koiuin le

Eindhoven.

Programmaschijf

"Skip- Disk 1"

t Dp like idakti.

trees ook de redaktR
Disciple Nieuwsbrief een aanul
mooie ptoarainnia's hitmen die

le pnblicereii. De redaklie lieell

u:i cuiee aarjelini; besloten
die pragrarama's mi op disk te

piibliceren. In nuiumei 6 van de
Nieuwsbrief koinl de redaklie
daar uilgebieid op teiug. Op
de post Ietten dus !!

TIP:

Caps Shift buiten spel !

i.-ik.vn dtenen ilv sitajithntkmt|i

a de Caps Shift leaelijker-

jj injiedrukt le wordeu. Dal
an knap lastig zijn. Ells hel

iVetd V

te snappen
|

CS aanslag ef

Mel de navolgendc POKES stelt

U de CS buiten weriina en
lioefl alleen nog maai de snap-
sliolknop ingediukt le worden
in combinade met de loelsen I

slag t,

landig eigenlijk.

SAVE mi de sysl ile op de
eebniikelijke wij/e naal

scliijl. wdal U dil niel

steeds Iioefl te iierlialen.

SAVE d' "sys .V'CODO 0.O656
en de 'CS' ffcaps Snifl)

staal voorlopig buitenspel.

tBron;Disciple Nie

ie plus-d unpen bekei
DOOR PETER FfiflS

De PI.US-D is de geslripte versii

van de Disciple. Voor de somma
van ;i99,- krijgt u een Disciple

diskdiive- en printer- interface,

voorzien van de bekunde suap-
sliotbullon nin program ma's van

intermediary International Trade
was zo vtiendelijk ons een
test-eiemplanr ler liescliikkiug

le Slellen en aan de hand

PLUS-D en de Disciple
daarl'ij vooral de veischi

benadrukken.

ti de

Ilel i-..-r-iiL- wat (ljnall is iiet

uii.ilijk de PLUS-D is

achiiisvesl in een metalen
kitsije van - 2 cm hoog, 9 cm
breed en U cm diep. Ifij ligt

dns plat at liter de Speclrum.
Bij Iiet oude model Spectrum,
d< L28K i

en "dal I

De PLUS- D kan niel aan de
Sped rum wnnlen vaslecselliuc

IX' in e I ale n behut/inc '012.1

voor een goede warnile-afvoet
Bovcltop de PLUS-D vinden
we de Snapshot- button en een

LED (l.ighl Emilting Diode of
l.ti-lil I'iuiirdende Diode).
Desie Llil) gee ft aan of de
PLUS-D in hedrijl is of niei.

Aan de achterzijde bevinden
zich de bekende drive- en

s hel o
in hoeverre de PLUS-D uil-

wisselbnar is met de Disciple.

Om le hediineii : de svstemfile
van de Disciple is niel

geschikt voor de PLUS-D. Er
moel dua een aparte sysfile

aaniiemaakl worden met behulp
van de Nedeilandstalige soft-

ware. Is de sysfile eenmaal
geinslalteerd dan vail op dal

ook na een aanlal malen
RESETlen de sysfile niel



meei oitECsrh.-ikelil wordl "

Dil koml doordat de OUT-
.ommando's van dc Disciple

zijn vervaoaen dooi een schakel-

•online als van do Interface I

Eenm.i.il ge in sta 1 lee id. biijfl

de ivsfile dus ?ijH weik dceo.

loidal do boel stmmnloos wotdl

gezol Tii noodzaak van ceo

inhibit buttop vervalt liicidooi

en die vinden we op de PLUS-D
dan ook niel meet icing

5 U V

ren dai dooi e

leesfoot een ,leel van .1.' so ftwan
in de D RAM u«i de sysJile

hecn noidt celadon, waama dm
opnicuw gcladen nioet woideo.
Bij de Disciple is dil

mogelijk aa d dubbele HI si I

Bij dc PLUS n mod U de

stekkei ail hel stopkontaci

rekken. dc RJ SI i km p i biei

._..,! meei bruikbaai

PI.US-D kaa een auto run pi

ernmma hi, hel opstarteo

aeladen worden. daaina iuU I

ei cl.ici steeds eersl de Mroo
vooi mi MOBten schakeleii en
zell In I. .k mel ;uike lijiie

ervaringea met hel etke keei

svsteem. Nog een prableera is

dm alle software wuubij dc

uilgeacbakeld n
. dc i> .1 hull

OUT
Hei Nchaakpiogomma (. Ul USM'S
4 loopt dus prompt vast.

erwijl her r>p de Disciple

s-pioblccmloos le runnen is Het
gebruik van de PLUS-D tes.imen

met Inlcifacc 1 en murodnves
is hicrdoor m.L oninoerlijk

eeworden Ben i dee! '-mil ik

,lal de snapshot - button tnndur

dc Caps Shilt werkl iDat dil

nu ook bij de Disciple kan.
vmdl U eldc.s in dil blad).

Het onderbreken van een
snapshot naar solujt. zoals

bij de Disciple met sytteem 3*
it, niet mogelijk

De PLUSH lusl alle drive

foiniateo. nilane hel iuj.h

Double Density is (Dun geen
nude Discovery- drive* meei >

Mini 80- truck St* en H"
schijven (op de Disciple

ecloinijiieeid en beacbreven)
-.. rdi i iHemaaJ prima dooi de

PLUS-D oitgdtezezi De

Een iiuU'i punt vomit ile

systeemlile jell In dc Disciple

liandleidme appendix t staal

liisl met Hook codes

, t ,n aan le loepen en in eifen

piugiainma S te gel>cink,ii I -j.il

word! inmiddel* vecti uldig en

jnokbaai gebruik >an gemaakt.

'tape iii-k
-
,n de ttansfei

program ma'! elders So dil blad

zijn dam een goed vowbeeld
van. In de PLUS D handleiding

ontbreekl dn lioofd-iuk jammer
. , . , u; WIS M 1 en zijo

brtMMtH "IR\NS I D werkeo b>

I ea plusje vooi Je PLUS I) it

dat et aeon system -file meei
geladea hoed le wordon als je

.mi je ;iu insicllen dnm iccht

il recks POM m; (.met bebulp van

dc baodleiding). Anders moel
lelkens bet installaiieprogtaninia

geladen en weei doorgelopen
n.iiden ' Hoi werkl vele maten

Miellei dooi de printet

gegevens op een reletentie-

kaartje vast te leggen of door
het pnnterdeel van de sysfiie

apan weg te saven Di PI i S D
ion d.in I.i. als vol*

„ bl

een Diskdiive- en een
Snapshoi-lmeil.ite ' De
prcstaliet van .le PLUS D als

pnnteiiiiterlace /i|ii etoaar.

aUiuede de prijs !

scl'-i

|

lengte. Vlk

ma's, zoals bij v Art-Studio,

ion ik mijn joystii k niel

nillen missen Trcniwens.

icdeie keei dat je misgiijpt

word ie ei mee gctiinii i

Mel de prijs van ecu loisc

doorvoeiconncclor konu de
van de H USD ocb -i

ang«if .- ii bij i

de Disciple

even e , bij hel weei

aancchakekn van de -hoom wil

hel nugal eens vooikumiii dal

-choiin ivordl gevuld niel

ik knipperende blokjes en
weer af. Itet

op ie laten starten Bij de

Disciple is een dmk op de

inhibit knop >.»ld,-endc on

sluien.le effect te vooikomen.

ma* i pocd. die knop h niel

nieci op de PI US-D Wal wel

belpl is >!- resetknop van ,l>-

Specif urn mdrokkeu bij een

loiilveilopcnde retail procedi

Alleen !.<k k/HKr.. die Ouk

Ue?e resetkaop moetea ber<

!i|0 in dat gevaJ de klos l "

je vooi dc

leeiiicndc keei aohtei elkaai

lie Hekkci in jc Spectrum
stopr om ecu it-ijit te

foiceien en hel nuslukl iveer,

vrolifk als de blokjes er op

dil

Nog
t dal ji

Dil rijii zo'n beelie de

indiukken die ik hel> opgedaan
iijdens hei weiken met de
PI IS D Dc kcu?f wordl J,»n
uv- persoonlijke omstandighcden
bepsald Will .. een volwaardig
,ii-kiliiii- . ^ii ipthol en

mogelijk geld en scbrikken de
minpuntei) I

1 met al. koop dan
gerust de 1'l.t S U Komi u na

lezen van dil artikel tot Jc

c veischillen

beat i

flOO verantwoord maken. dan
is dc Disciple U* keuze. Mijn
keus hel) ik al gemaaki. roast

misscbien is hel gcen slecbt

idee 'mi dc I'l US D r< ge«OOa
bij tehebben De prijs is

eiiuai en hel lomiaal ook

(P F.J

(Bron: Disciple Nieuwsbrief no.5)



BBflgHiB
QL In overdrive inkl BASIC, nls

TURBO V2.0

SuperBHSIC

Conpiler

Yin altei njlie v* progiii

lalen httU bet de QL n

on(broken al boil oa I

was .'i op iln gebied ci

hooriijk aanbod. vna <n

m I'l en I IM'

. re meerdetberd »an de 01..
gebruikers de aigea loegassinpen
'gcwoon in SwperBASlI . en daai
vooi ji|ii ook nil eokelc goede

SoperBASK woidl slandaard
niel de i)l meegeleverd eg k"-.i

iogebakken' in ROM en slaat

ludrt BASIC -dialce

Ook de»e meda i tie b*o(l eon
keer2ijde SuperB Wi ,. .r.

Iiaag, ei litten enkele foulei

aiel en luOOO keei /.il warden
uiipezocbi weIke hiac hiDecode -

in strudies bij de tegel horen
(machine code is inuners hei

ei igi ..: .1 mil to soi

I'Chl "beftrijpl*)

i!i een gecontpileeide taal wuidi

coutrole uilRavoerd wooi hei

ei boefi laici

"unpeiochi"

sianu en hel bete verlia.nl

De foulen in SltpexBASlC u'fU

ilij van de haasl waarmee de
cmtwikfceld moest warden

iir Inten we daai meieen bid

tea >!.,[ bel aantal foul en
is) meevall, zefcei gesien
omptexitail en de mogelijk-

i Al I j-ili ii hi piogramma's
L-i dan IJ kilobvle duen
ItcD. f\" M)R loops mel
Iniecei sis lellei tt".

lull I". I Id 100) niel

estam en k.io lie! gebroik

Niel altemaaJ luRelijk



Waai -I.- 01 «

is. d.<i alk- to.

bijvooiheeld ook

L" |<H £1.1111""Eokele Hiu

leden .i- of l.i i iii'i mopclijk
was. de vootdelen van Supei
BASK" rn gecompiWide l.ilen

l« koatbineren eo tegelijkertijd

de n.idelen te omzeiltn Ze

SoperBASIC compiler.
SI PERCHARGE gel* n .

den is TURBO, ten tteik

verbeterde en veel Snellen;
m.iai il.il beefl vetdel gee

gevolg Di unngtfe wtnsi

Ul moet uaai nieteen ir?epil Lnjgi men

worJrn hel LiiogranimeuisU'.tm
van Digital Precision > s e< in

,11.,; van SupetBASIC die we

Lei (en. Programme's wotden
vffl tut ?eei veel mellei :»• i

sneller jtaan de ideate

level grammas In machine- aanvuMiag op TURBO 17).

SuperBASIC REMe BRIKF KAST

12 sec.
Ren Ima t h 11 sec. 2 2

33 sec. 70 20 20
Tentscrn 14'. sec. 136 136
Rrsfsrrn 2 2 2
Store 23 sec. 11 11 11

Bractmatka grbaseerd op PCU decembei

in getijk il AST) ! ii t'il label J vali nog cen aodeie
snelhvidsM-inst .il le leicu die
Ot-bezilleis. waarscbijnlijk
niel onwelgevallig tal i<\<\ .

boewel de veraie In Su|>er BASIC
veel kleioei is dan de gecumpi-

hel laden

j Kill |i

I de QL

keurig erjorgd
d.tr o i- linens

I'erne.ken. dooi OJRBO ..lli,d

.lis lIl.ll.llltT .Hf.lJS K-<ill.l,lllil

Alt de gehiuiket te mcl zell

Super BASIC REMs BKIKK PAST

Omvsng Jbyte)
Lasdtljd |sec|

lb*/ 7426
3

7426
3

1372?
4

Omvang en lsadcljd v.d. 6 benchmarks.
Cot een enkel progr.iama



licefl aedimeiisioneerd, neenrl

TURBO I)IM(IOO) ann) (on?ij

hii Jul iliel nil. en in de

eevallen waar de aeluuiker .els

raoel kiezen, biedl TURBO

TEST_TASK a la naaiu waai

-

oiidi'i de geconipileerde versie

van liel proai .Minna wurtll ike-

Ook a:in scliijnbare details is

eedachl
: in kan in gecniiii'i-

leerde proaraiunia 's een label

uummeis nil de .Usin.-ukeliikr

BASIC- versie: all dan een foul

optreedl, tan in de fou(welding

ieis foul gin?, worden gegeven,
11 de rnlerpi

hel c

lijk i .!.].. -I.
j

l-.-.-i

"Hies
i.iki. K u

.1 (b\

definltieve

van software, als de program

-

alle fouten tt nit /ijti gehaald1

)

waardooi hel gecompikerde
I'luti iiniiii.i I'm sink kortcr win

Bijiondci kompkc

van lasts) vooi bet bebancklei
van fnulen. fit etc

lincyeloped re meogekverd...

Hel zou een iindeisiatenieni

als we «
'URBO ct

uitgefereide .1-.,

!;'".
is.

sen losbladlg.

dboek up A4-

formaal van ruim 300 uaglna'a
(ill Moeten We zeggen: bijna
een kilo'.'] Ile/e liandkiding.

eniee - tereuhle - Hols T.n

cyctiipedta" linemen, hehandeli
veel meer dan alken hel gi>-

hruifc van de compiler: nan de

.enl k.111 M.uJi-.i

ii" -M 'pseudo code" die

worden. hctgeen gecom pileerde
program 01a s opleverl die veel
laiiga 1 /i]ii dan wanueei ze
mel II Kill) louden zijn gecom-
pileeiJ en een aam.il
lekeningem.

Kopieren 7 !-. maai

twee bulpurogrammaalies njee-

geleverd waarmee de gebruifcer
up L-iiiiliirlahele wijze zoveel

lootkil kan 11 '

elk e

I Dig

van TURBO a _

van evenlnelc illegale kopioen
eenvondie v.ill na la trekken.

Wie TURBO gebruiki tooi hel

ontivikkekn van mmmeniele
si.fiwaie (en (lal is mel deze

Id

do's

ileiaelijke program!
wiirdt dal /l- ml st a mi hvjiih.ii

m.b.v. TURBO, hi zulke
rii.L-Kimni.Vs kan relfsgel.iuik

gemaakl worden van
nil de toolkit: er worm een

liiervaii meegeleverd die vrije

iiLiin BASIC gelnuikl

( 'orii'liideti-iid kimiieii we zeaeen
d:.l TURBO ecu 'eei nerzorad.

. . 1 pi ..in: 1 ,. dal _
>....i.il oBtwikkelaars van cow-

ft wore .nisiekeiide

dienslen kan bewrjzen IDF
.. leml .11 .... I .I..S.M

I i.iiisl.ini'. eo Hrsofl ..Is

Bebiuiker-. un 1 I'HBfl

belei

bebben we de mogetijkbeden
an slerlm nppetvlakkig aan
linen .In. den- die oatdekl men
melij* pasechl "al doende")

I uriiiil meer nndeis'

TURBO

TURBO kost, fcompleel mel
Toolkit.

I
':.'.- en kan o.a.

hesteld worden hij EliQ Systems
in Ri.lU'idam iIimji i.ivetniakiim

van dal bedrag (Incl. BTW en
vi-i/eiidkuslen) up nii.iiekenini;

L311Z97 o.v.v. TURBO 2.0.

(M.F.)



OL speelt zijn

troefkaart uit

h, Feenstra

Trump Card

voor pnrallelle pi inlets.

seliL-iiGi-iiii IH-i i i J in.Lit'n en I'en

modem -adaptor - heefl een
nietivy product nan die recks
toegevoegd: de Tramp Cud.
Van H1.RA In Rqlle

.•spi,-hllll...

mnlu

'
! i ii'. In: . » een 1 tump

( .ml krijgl men een srool
aantal utthieidingen en exlra

raogelijkbcden mi ;ijn

K'schikkine. die nun evenlueel
* i- , I Ios '..ii kuanen (.open,

1:1.1. M, .-,,:

disk ioterface, de ueiaamde
Toolkit II van 1 i

i

.-,: RAM pi .... .

Dil prijsverschil is onder

nette. efficients bouwa ij?

De priniplaal taaaikl een
verzoigde indruk en hevni

overdreven veel onderdele
mede dnnkzij hel gebraik
Iwee PAL's (proerrtmmalile
arrav loeic se.-iv.itii-<?eide It

waarin de fancties van
ver&cbillende "oudere" IC's

gei'miihine erd knniti'ii « .'i di-

ll verder 24

» EPROM, de

(JL gesloken nadal men de

st room 1 1
1

_ (1 uilgcschakeld.

eruil halen van nil

eerst slroom nil!)

De OL I

K RAM:
K flu d

( ... I Hi

.1 01. met meer dan 128 K.

anma is uel auloracespel
ire. Out dil proMeem

iale ondmchl RliS_

Idu-

inaai
|

i mi - als Hype
Drive I p> n a a* i problem

H .1.11 Si Ill jlllijk lliv] IV. Il

slijlage aan de cotmector-

hel Mshauaec da! doet del

sysleem -vvordl "gezien" als

opslapinedinm, Bel als miiir
drives en diskdrives, maai d

aanzienlijk siieller.

Mel mv.i.Uk-

men zijn RAM-disks me!
gegevens en al kwijt. Voordal

men belaogrijke bestanden dua
kopiaren van RAM-disk nasi

microdtive of diskdrive. Tod.
is Let wet ken met een RAM-
disk votwal uooi ontwikketaws

/ekei .lis nieii wcrkl mel'e'en
compik-t die alletL-i lussen-

files gebruikl. De Trump Card
kenl Twee sooilen RAM-disk :

dyti.tniische en slalische. De
dynamiscJie wordeti aulomalisch
groter of kleiner naaraiate

meei at minder curate ln'itudigd



vei-sthillende RAM-disks
eebriiikeii; de miisiiiule arnotle
van elke RAM-disk is alleen
alliankelijk van tie hoevcelheid
vrij geheugeu.

-s kunnen iici de
erseliil

e a'ebmifce

hotkey

;,;!;:„u:, om <Ie

i£H rivan

via hi

ken gewo 11 of

arvaa aidr ikken.

,7.'.,'
opea e van e

"icsWiuiii
kt hel

id in!

•""of

Ue pr.nl

..,. M 1(] .s aangeslolen. io

gebni.k is [ci word! op dal

ngenMik een andere teksl

afgedrukl). dan Mijfl de
outpui m de buffet tofdai bei

device weer beschikbaar is.

Ren willekeurige hoeveellieid

uitvoerfiles kan tegelijkertijd

gebufferd worden.

In de Trump Card is de bekende
Toolkit H ingebouwd: de
comm mi do's van de/e toolkit

krijgl men tol zijn besCflikking

dooi TK2_BXT le typen.

Op de bandk-iding kan men (Wee
dinger aanmerken. Ten eerste

zijn de lellers wel erg klein

(de oorspronkelijkc haiidleidiue.

is verkleind tol minder dan
Ao-formaa!). en ten tweed* is

de uillee hier en daar. zeker

Kekni-ie.

alle IJJ.'

'/.< k,i de gehmiker bet

Hell opgeven, net

Miiiifd dnj dede

i in ile vi.ldneiule zjjn.

m
[ere

al 7 . lange tijd nodig

,i

bet

i d

"veiligheidsuiyeau

e van dergelijke

e hel i

hoger is. word! vakei gecoi

troleerd of de gebruikei
lussentijds een andere disk

de drive heel't gedaaii. wi>r

de "slave blocks" vaket naai
si-liijf i.'i'Si'ln i-vei) en worden di

bijeewcrkt.

Op hel ilis

allerlei IV].

slolerj woi

!l'iv,:. enk.

a de "

Ook drives met een laae step

de knp mel een relalief lags
snelheid van de ene track naar
de andere beweegl) klinneil

Jlface van Micro
irnlK hel formatleren
i dobbeliijdige schij.f

Cloren) dniirde mel de

. hel Hll'tlll keel

hijt Bcirijveri

iij beide ander-

rump I ard een coed
. dm ii dm lit produkt
n hijna alles wal men

(t-igeiilijk onlbreekl

). VVie een nog "kale"

(Marcel I'eenslra)



F, Brands

Flashback is de lang verwachte
vcrvanger voor Archive. Door
lie complex* en gebruikers-
onvrieudeliike opboow, waren
vele gebruikers to! op heden
nie! in stMt, Archive lot het

uiteiste te gebruiken.

Flashback heeft Mil volledig

andere benadering : hel is een

database met een volledig viije

pfiouw, die de gebruiker zelf

-nelemaal kan bepalen. Zo is hel

bijvoorbeeld mogelijk om leksl -

files le bewerkeu en als data-

Flasbbact gaat ervan uit. dai

de gebrujkei geen kennis van
programm i i. i.

i

heefl. Apaite modules m-,w,.h
de gebmikei van een uitgehreidt

reeks faciKleiten. 'odat het

mogelijk tvordl om een complex
i.ti irmatie&ysleem op le rellrn.

Het belangHjkgle verscnil Hissed

Flashback en andeie databases

bestaal uil de iimecli)kheid om
in de geladen delist-) hie

ink. dal u achleraf

file te Usrsloren. Natnurlijk
kan Flashback ook ioeken e

Om le beginnea net I la&hback
moelea we natuurlijk allereersl

een file laden Om dal te rffieii

maken wc gehmik van de opue
READ us gehjk aan LOAD)
I ; i-l.-i. k roekt nu up de
default device' na.i: een 1. 1,

mel de eXtenste dba \l- • n

Jeigelijke file niet wordt ge-

'

en filenaam

default data-ruinite van ± 10

die u echler zelf naar wens
kunt wijiigeii.

Een andet moot voorrieel is,

dat alle file-hewerkingen
worden bereikl 7.011 (let menu'
/iials in Archive via F3 hel

geva! is. Flashback maakt
hiervoor gel.ruik van de
[CTRL}, i

. belie : kunl zigeo

Na.isi al de^e nioeolijkhedeii

bescbikl Flashback hmendien
ovei een aantal Itutkev -opties

uaaidoor rie bediening i <n bet

pmgiamma ceo sink emoudiger
wordl :

Hashbat k k .in nett mel li

" een | aanul andere
pi -v i .1111:11.1 . /-.J-

01 III .is files

VRI HTCl exp files

ABACUS _v\p files

I ASEI _.i: fib i

I HE 1 Dlldk is i.l-

IIel kiczen v

Op het seller

ell Ill,

alle files die de

een van de hoveiiiieiinemric spei

files vmimeii van een nuiumer,
Hel inloelser. van het mi miner i

volilnemle din de file (e laden.

Zodra de file is geladen, bestaal

hel seherui nit | wee delen. Hel
linkei eedeelie eeel'l de rerord-
structmir we'er van de _espfile.
De rechter helfl is leeg. U
kunl nu de veldnanien wijzigen.
velden toevoegen of merges em.
Zodra u klaar beat met hel

ken. drukt u op [ESC]
i Flas lek bet

[i de file ii

t hel

Het isommigelijk om alle

andere opties te bespreken.
umdal dil dc gehele Sinclair

Wat wel vermeld moet worder
is dat Flashback een piachl
van een programme is. dat we
eens onderslreept dal de 01.
sen E.ied svsteem is. mils de

(zoals bij

inder

Flashback kan c

gebruikt .voider

warden opgemerkt dal op e

sfandaard QL hel geheti

elke QL

eft.

uetuiiik kan worrie.ii eemaakl v

np a rte windows, [let is dus aai:

If beveleu. gebniik le maken
vim een 01 met geheugen-
uitbreiding.

Tmslnlte wil ik nog een extra

scli.'if van Flashback nog ecus

Aichive file verloren. dooidat
we vereelen waren de file te

sluiten. Net is in die gevalleu
met meei moeelijk L li,. file le

laden (/onde van vele iireii

lypiverk !). flashback leesl

deze onafgeslolen files echler
zonder problemen !

FLASHBACK



Hicuws van

Digital Precision

F. Brands

Digital Precision, hc-t ticrlnji

van Freddv Vaccha. bliifl de

QL-wereld verbwen. Al gedu-
renile enkcle jaren slaael brivei

md bedrijf er in, om few!

ief hoc

j. de Q'L I le

Na Jc niiiiidii.iif i.n. sokses

voile program ina's mwIs Tuil'o.

Eye Q Hi.- F ditoi em sla igt

tJl.TKAI'KINl

Ultraprinl geeii de pcbiuikei
.1.- niKitrlitkheid Om If kie'en
nil 22 vwchiHende ifd.uk

foimalen waarhij de kememo
lijkbeden bestaai Uel

In/in van hel afdrukformaal.
hel bepalcn van de grijstinten

en de vertaling van de kleiiren.

De printer kan fo( vijl maal
dezelfde reeel afdrukken.
zodal ?.elfs'mel een 9-naalds
dot maim een per ft kit alduik
gemaaki kan worden.

Vermeldenswaard is verder. Jal

I'llraprinl Evbiuik kan maken
van de (condensed) output van
Eye-O. Dil is in liet hi

j

•- -ji.Ki

van belana voor ttiegeneo, die

met behulp van dil programma
iiriiil lay r>"*< matron nmHal
Ulttaprint e

Teuslutle vail nog le melden
daf Ullraprint volledig

compatibel is met de Thor e

multitasking kan werken.

V* DESKTOP PUBLISHER

SI'I'X'IAI. EDITION

Desktop Publisher lieell al de
nodiee or^chuddiiiE verooivnakl

up de Ot-scene, oinai Digital

Precision doel et nog een

sshepje bovenop, door de moge-
lijkhedtn .iDiizieiiiijk nil le

breiden en le perfeclioneren.

Deze nieuwe versie. die de
na.-ini Special Edition lieeft

mergi'tit-gen. kan ondei meei
licl volgende :

de nniil>.»\ kmnieii grotei

?.jn dan bel totale »> lx<<<.

tot mavimaal A4foiuiaa(

de almtiuitfen Van de ingevoei

de reksi warden aalouaji
aangepa&t. to msken eebruik
van woo(doinsl.if>. lodai reda c tie

achteral met meet nudie is;

I
"

k
"

le ken routine 3

keuze uii totaal 7000 ver-

scbillende aibiergtonden. voo
titrt opvullon van de tckst;

de tnogelijkheid om achtera

de lekensel te wijzigeo.

- pagina-manipulates nls

spieuelen, omki-ren of invers

plaalsen;

- laden van QuiS lis en _doc
tiles, waatbij zells rekening
word! gelioudeu met de coiitrole-

volledig multitasking:

met opties voot maxima a

dezeifde regel printen. ir

diibliele of vierdttbbele

didillieid;

L 1 -L • I

viltkard directories;

'oUedig THOK-compatibel;

lieuvldii! [)i?skl"|i- pi [.gramma
ontstaan, del etgenfijlt bij

geen snkele QL-gebruikei mag
(iiitl'i'L'ken. IX- Ioe passings

-

iiiiii'i'lijklifilcn /.ijn oiibepeikt

in elk opzk-hl. Ook de prijs

voor een pakkel met deze
m..>iielijkhedcii is ntel te lioog

gegrepen : £74,95.

Jin
4DIGITRL PRECISION

D D



SUCCESS
- The Supreme CP/M
Code Emulation System

F, Brands

In hel afgelopen jaar verbaasde Sand
QL-wereld met eeii CP/M-emulalor.
Digital me I een aanzienlijk verbeleid
CF/M-emulator !

grofe voordeel is. dat Sucxes op elke

ook zonder gebeugeniiitbreidiug, en
!j CP/M-programma loopl.elk <);

U kui

DBase III. Symphony. Loins 1-2-3. Wordstar
iz. en de snelheid waarmee elk van deze

-piogrnmnia's loopl. is aanzienlijk.

Een ander belangrijk punl is. dal de CP/M-
programma's warden omgezet in net QDOS-
formaal. zodal Eater gehuuk niot nmslaclitiic is.

Et bestaal zells de moeelijfcheid om aegevens in

hel oorspronkelijke CP/M-lormaat op le slaiui.

Alle drie delen van hel CP/M-operating system
worden geleverd. BIOS zoiel voor de hardware-
inlei-facing ( in k- rod lives, floppies, KAMdisks
enz. lot 7 in toiaal). BLKJS zurgi I'mir de file-

hehandeliug on CCP verzorgl de communicalie

Bovendien beval Succes een Terminal -euiulalie.

verlaalroutine van en naar ODOS. STAT.
Hotkeys, ED regel-edilor. 8080 Assemble..
PIP-copier. dynamisch Z-SO debugging, enz.

Door de aanschaf van de*e CP/M -emulator bent
meer dan een programma rijker ... V beefl

""ineens de beschikking over diiizenden program-
ma's die in de verschilk-ude r'uliiii Domain-
hibliolheken le krijgeu ?ijn (gratis I).

Om de prijs nine! u hel zeker niel laten : 149,95.

Aan hel eind van dil DIGI'I Al,e relaas val

nog toe le voegen, dat Digital een goede n

heefl. en dal de nayoig perlekt is. Bnvend
ztjn de 'upgrades (of /ijn hel updates'.

N.v.d.r.} allijd ledelirk Ei')iri.jsd ! Zoals
Digital sell scferijft : You loo can find loi

- wild DP's super programmes*

(F.B.).

De GL-gids

Sandy Pruduhte :

(- CvJ Sta H mM 1 liH Iitirfw . NW.N
4^.r Nwi M U> H SMtiyinHl-l ttinx
m bI Iwi 1 1. M 531 M /IMnl <•*:• J1H H Mi.M

Miracle Produhte :

TwiW HMD
ncM ms Ibrt* K tin SpeidKTfitatti lit tKI 112 Bin.

Hfl.ll
iehnilinti rttr hitsclc ItrsiM «*BH

Irtji* H19.H

kf-t-tl" <*» It ii Stiilirtiitfeii

H tt.H

vertiindet 4 QL's Mil =ineM Dructer

still* H2H.H

Jftutftyir Ml
lialfiH HW.H

a, raWMWE:
!«» Cwtilir VI m.n ttstt., JWisckei tt! 244.56

£«_l HI «... J.i.n . Rt ».H
I" H.M

WIIEI* m H.M MINIO,ifirH THLEIT 1J.M

tfKi Fill" HI H.H
MTMtE :

K ttKClUttt in 2I.NUIKIIH MX ... . HI 11.11

CMHiia iz HUH ... m ri.H mm nut. . . m i2i.ii

iiskiib mx * tn w.n iiwanscie . . v.m.m
SlffiEJ. IISC nilSSSI. . in MJ..I! MffEi 1ISC NEC . . m m.u

BH 5»l SBWB
§os@e§« e@00@Q@:
MkU**u tptctrw (It.lZtt.lJtttll . tn ii.ii

trtfblt. J^slift IitcrT. m M.M tul ftrt ti Iitwf . W.H
R'trHit [tgtMH^ HMJ5.5llijM.ti . f ».»
CntrMic fttwfttt .... W «,M Ct LrViit III . . Rt 14S.H
liMrifl* ItAictut .... ntl.r.

FrtiM t...lli) fJ tic Mt.Eifwt frtiM mm "rtrwrUtwer
frices Iv lit. Ex

11

«rt prices nttHt III.

nun
JEPggrOTKrs,.
per^bntirJi arerch&r: rto-fr en. 17.88 - 2.88

So co. 9.B8 - 16.88

ftiwnsten sind Bestellungen 24h turf ftTrMnMnitiKrltr iriglidi !

*r Uarsnd ! Selbs'iAholuig nu- rath tal, Uereirtarung 1

'Jersotid per rathndae zu Selbstkosten (*r OcrkosM tnfrei !

KeK^^iilKttsttipMIiskrtrsttllt!;!



CJUPER ITMR niUREAU

F, Brands
De voordelen van hel lidmaot-
schap van een gebruikersgroep Vragculelefrniii vnm proble-
ziju duidelijk : leer uw mede- men met hard- en software,
gehruikers kennen, samen meer Service op de QL en andere
welen dan alleen. het cluhblad, hardware legen latereSlant

e

maakt' S.U.B. andeis dan de
andereu 7 Ondanks het feil dat S.U.B.

zegt. volledig onafhankelijk
S.U.B. is commercieel. dat wil van andere hedrijven le werken.
zeggen dal ze zicli als een bekruipl me het gevoel dat er
computer- handelaar gedragen.
met dil verschil dal aangeslo- het geld van de gebruiker, dan
ten leden kortingen krijeen. viHii het belaag van diewlfde
Bovendien word! er voor de
leden nogal Wat gedaan :

- Teletcksi-achtige databank
voor alle Beiuteresseerden.

P n. software die tegen onkosten
uei.de advisere'ti

:
vnmdat n de

£20.- lidgeld gaal helalen.

woidi geleverd, en bovendien
CP/M-software hevat. van hel 'dubtijdsdn ill' aan.

- Maandblad met tenminste 41) door (bv. met ecn inlei nalnmale
pagiua's uieuws. recensies en anlwoordcmipon van de PIT)
tests vail de nieuwste onlwik- £0.60 te sluren aan :

kelingen op QL-gebied.
Korlingen op hardware en Super User Bureau

PO Box 1

Diverse benodigdhedeu lOols DL4 2LW SHILHON
prinleipapier en -linlen met

iF.B.)

A MICROBRIDGE

F, Brands

Hoewel ik zelf geen bridge-

speler of -liefhebber ben. kail

ik zeggen dat het programma

Miciubiidue inaaki aehuiik vai

het ACOL- biedsysleem. naar
ik me heb laten verlellen hel
uieest gebruikle.

Uij gehiek aan spel- partners

spelen. nji hel niveau dat u

del beste ligl.

De spel "plies /ijn haasl unite

-

perkl; elke bridge- liefhebber
vindt wal hij/zij wil.

Take the brakes off your QL display!

SPEEDSCREEN
an de QL. Vooral bet scroller

u programmes als Quill is

rg langzaam. (Ken van de vel

edenen waarom ik mel tegen;
nel Quill werk, N.v.d.r.)

Speeded een vcivangt de oudc
heeldscherni- routines door een
sluk macliinecode dat lol 12

keer sneller werkt 1 Op die

maniei word! alle QL- soil ware
een stuk plezieriger in het

n de c

leller.

r gaat

uilk-n

ivlk-i e.uongeveer K.J n
Het voordeel i;

pnieramma (bv. Ouiil,' The
" "lor. Abacus. ICE, Archive,
EaSfi, ...) e.ebruik kail niaken

en dal eeen coiiipulei kenuis hi

liet gebruik noodzakelijk is.

Speedscreen is le\

verscbillei.de vol men :

Floppy 3!j of 5^; : tZO,-
Microdrive : £Z0,-

I (Thor) : £30,-
ROH (qi.) . E30,-

en uilgebreide hand lei ding ei

.an alternatieve lekeusels, een
ekensel -editor en toolkit-

rouiniando's.

in een volgeud tiuminer /.ulleii

.ve uilgebreid lerugkomeii op
ipecdMTceFi. We luipeii dan ft

eveiiMila.ii lot hum beschikkin
le hebhen. Speedscreen is

echter wel al verkrijgbaar :

Creative Codeworks
PQ Box 1.095

Birmingham BIT OEJ
i.i n;i -i>M''"

42



ixF
The Advanced Wordprocessor

for the Sinclair QL

mur nogal

op to Imm.
I. Ook void™

tijdperk van Desktop Publish

is ei helioefte km tekstbewei
kingspakelten die eeu extra
itiinensie loevoegen.

.,: ,h k beval Ti-\i87 al!t

als proportioned priiilen on
headers en footers (kopregels

en voetregeUi tot viet regeli

elk opgenomen.

F, Brands

Bovendieu is TcstST veel snel-

ler dan Quill. Eeu vervang-
beiveikine in eeu tekslhlok van
100 K duurl sleclits 2 sec. !

Hot aanslurea vail het beeld-
sellerm Bital bovendien twee
keer sueller dan bij Quill.

Tesl87 kan op elke QL gebruikl
Worden. dus tiok up de st/oulnanl

QL. Met eeu OL die tot 640 K
is uitgebreid, kunl a leksten
eatnenstetleu tot ongeveer
4S(].(iii(i lekens !

Text87

poslOfder te

SoflwareR7

Texl87, l
:oiiuled87. fcos

mmm
Iel:O£510-46«S5

e'm°H mUeiding.

B-Z018 a'^tw,, "li
raal 50,

-22M656 (H)

ll«SI
GP5O0-AS. ko

:C13-551S95

ret: 079-S10M6

1 De OL-gids
!

!

In'
;

»""™ r= : (Mi30-3«50.

:::
"" ;'"!'. ;|

die 3

'it ?€;? ;

!£*»-..

',,1": S53 ;.';

! 01100-20026

si S«!Ti^
1 S=BK

SsESSSsr



SEEN TOEKOHST VOOR DE FUTURA I

ZoaU w«l bekeod /A ojn. is

AmstTad lid bed.i|< d.n de
rechten ou de QL bent.

liel Sandy SuperQ '

wikkeld IV-, uitbi

link a! cmi!.- lljd ve

Sandy is een Itnliaans een scliakelende voeding w

bedrij 1, mil een vesliping in

Impelaiid. Sandy probeert nu

die de lanlste jaivn in liel Hel loelsenbnrd is van hel

Fulura- project zi|n gestoken. type en heell H4 tnet.sen.

funclietoetsen en een num
delcn van de Fulnra al gereed aitand. Bijzoader is, dat h

waren, worden die nu verkochl toetsenboid parallel weird t

als accessoires voor de 01-. aangeslolen op de OL-prii

Hel eersle product dat voor de flai cable De Quests ande
Fulura op de mark! verscheen.
was de Toolkit II van Tony

S:!"!.;. "...,:
".'',;",,

Tebby. Eenieder die dit pro-

gramma nog niet be/.il, kan ik

adviseren het snel le kopen. U
weet niet wat u mist » problcmen op !

Een ander pakkel van Tony
Tebby, ORAM, was ook voor de lijkheid om intern 4 EPRG
1-ulura bedoeld. en is iiu Ids uilbreiditieen le plaalsen.
iciliiijiihn.-ii. ORAM maakt uillireidineskaarl die daan
bovendien ook deel uil van de nodig is, is mi ook los ie

Wat kost dil alien

SPIiM
Via Aosla 86
10154 Torinr



Is de THOR tc duur ?

F. Brands

. we] correct ?

u goede vergelijking

kunnen we liel beste
ii de tinaelsc piijzeii.

i. hel [«l dal hei

ii lin.'1'elioren daar

Dc Trior VV kost in Hutu-Liud

IS04.00 ! Deze prijs is lager

dan w.M we mot-ten bet.ilen ais

we onze QL ui[ gaan Ii retden.

die pellet! in elkaar zit. Men
nndei behiuerijk verschil is

d;.t in plants van de 6801)8-

].rucessor van de QL, de Thor

is hel bijgekverde pakkel
XCHANGE. een seweldige
voomilsana op hel PSION

-

pakkel dal bjj de UL wordl
geleverd.

Doordal de ROMs van ICO
en Toolkit I] in de kast van
de Tlior zijn nangebiaclil (mi

vtije insleekplaatsen I), out-

sfaal gee-n onoveTzichlelijke

rolzooi achter de computer, e

Mijit de ROM-poor I vrij vOi

ande.e doelelnden (CF/M ?).

Om i iar

bovea een QL met alierlei uit-

breidingen. We huuden onszeU
wel steeds voor dat we goed-
koper uit zijii. maai als we
kritisch bekijken lioeveel geld

we in de loop van de lijd llebbell

uttgegeven. weten we wel beler !

mmw [k iMk ienaral di
Currnl, Speech Int

el; 05941-1606

$£*£££}
MMo-isSia"'

SIC"

Tel: OB360-J5529

".'.;,:!""""
"

inn Ooitende, ret 059-8064 ?!

ZT'o^Y-^mnToo-iow^r,

Tel: O59B0-HW51 'iix=r

S[m-< |,.™ M 48K) Bioi-Tlme' woarnij i

ueernegeuen Tel; 020-956919

Tel: W759-J287,



En 5 ngwi.lt ZI Si /eer ei rto

Specstrariv:u Mr 128K

"oudfflx?« 052 "l603

s 973s ev

ene Helweg,

i£Buel 5,ie<: ££* OI7Jft/*90S

SBectru« tegs.i i*
Tel: Q2521-15653 Sa

en 128K

Tot r

D

w5'4MSW
qrDdr

'

V€_CBr "" ld90S '

Ik *nek

r'niM
-1708

.
-

128K M
:hb

el: 01 -683892

1 llii m

: 023-272SS7 nj 18.0

150,00 flnel.

.
125,00. Hull

I
020-O08732

- 5 ftware II. 600, 00 Tel: 020-58 801

=„.-

010-4254074 (113 19.00U)

if

Gehruike. en HCN Hsy S ,i„q. Tegen

retted jk Bod E. de Jcnge, SlarlBr-

itPMt 1, 7552 HV Mangels,

60

ISil!* I

50.00. tRl: 05452-2O1.

035-835654 < Ha 18.0

etrim * 48k, m

ograinu'f/tljd-
el: (n» 18.00u>

aelgit). Tel :056-2189?5 (I

: 02510-46655 C Hoognn.

hied aan: SDOtrrum 48K mel

: 0251O-4597D J. Hoogeland.

J-6587B56 IBolgie)

. 350,00 Bel: 071-665840



indair
giaA

Posibus I M

5110 AC Baarle-Nassau

Sinclair
sh

:M
Posibus 1 1

1

5110 AC Baarle-Nflf

150.00. Tel: 01B£0-S

I 01D-S75O117

I.M-.i ,,,,:, rand™ 5 i-.. Di lui

N. Il 300,00 TelQJZOO-21088
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.'..,'

("'"''.
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a
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" 120-0 F
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EEN ABONNEMENT IS VOORDELIGER
Ik neem nu een abonnement op de Sinclair gids

en ontvang 8 nummers voor /44,00 / 860 Fr.

Stiaat :

Postcode : I'laals :

Mel ingang van minimer •

Ik heb hct abonneiuenlsgeld nvergemaakl.

Voor Nederland:

op Posigiro 51U9074 Inv. Sinclair Gids, Postbus 111, Ilaarle Nas

IN/OUT GRATIS SERVICI: VOOR ABONNF.IS "

IK ZOEK / IK BIED AAN: (***)

<ie rubriek IN/OUT,
Adverlenlies vooi gckopieerde software wortlcn HindermL'ei
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/300,-

; l»y c Cowlcc! /399,- /695,-

Data-Skip

Oosthaven 58

280/ P£ Gouda

07820-20587
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